
 

 

 

Ερωτήσεις συνέντευξης σχετικά με το Talentwerk και την ιδέα του 

σχετικά με: Άτυπη και μη τυπική μάθηση 

 

Εισαγωγή: Καλώς ήρθατε στη συνέντευξή μας για την Άτυπη Μάθηση και τη Μη Τυπική Μάθηση. 

Ονομάζομαι Seher Karatepe και θα κάνω τη συνέντευξη. Σήμερα θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική 

ματιά σε αυτό το συναρπαστικό θέμα χρησιμοποιώντας το πρακτικό παράδειγμα του Talentwerk 

στο Sozialwerk Dürener Christen. Προσοχή λοιπόν, γιατί εδώ έρχεται πολλή πρακτική γνώση! 

 

1. Εντάξει. Με ποιον έχουμε τη χαρά να ηχογραφούμε τη συνέντευξη σήμερα; Μπορείτε να 

συστηθείτε εν συντομία ονομαστικά; 

Το όνομά μου είναι Stefan Theißen, Γεια σας, είμαι η Astrid Schöller-Frings 

My name is Stefan Theißen, Hello, I am Astrid Schöller-Frings 

 

2. Γεια σου Στέφαν, γεια σου Άστριντ. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα για εσάς. Ας ξεκινήσουμε 

με την εξής ερώτηση: Ποιος είναι ο ρόλος σας στη Sozialwerk και πόσο καιρό εργάζεστε εδώ; 

Εργάζομαι ως κοινωνικός λειτουργός στο Sozialwerk για σχεδόν 13 χρόνια σε διάφορα έργα 

και πολιτικές. Βλέπω τον εαυτό μου πρωτίστως ως σύμβουλο και προπονητή για νέα ενήλικα 

άτομα που θα ήθελαν να έχουν υποστήριξη για να λειτουργούν στη ζωή τους ανεξάρτητα και 

με δική τους ευθύνη. Δίνω επίσης εσωτερική και εξωτερική εκπαίδευση για το πρόγραμμα 

Erasmus το οποίο ξεκινήσαμε πριν από μερικά χρόνια. 

Είμαι εδώ στο Sozialwerk για περίπου τρία χρόνια και ως κοινωνική παιδαγωγός βλέπω τον 

εαυτό μου ως συντρόφισσα και σύμβουλο για τα άτομα που συμμετέχουν. Από τις 

προηγούμενες δουλειές μου, έχω αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για άτομα με ψυχιατρικές 

διαταραχές και βρίσκω τη δουλειά μου ιδιαίτερα γεμάτη. Εκτός από το Talentwerk, σχεδιάζω 

έργα που χρηματοδοτούνται από τρίτα ταμεία. Σε αυτά τα έργα, απευθύνομαι συγκεκριμένα 

στους αναπτυξιακούς τομείς των συμμετεχόντων μας που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 

τόσο σε βάθος στα άλλα προγράμματα. Έτσι, στα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης, τα 

βήματα δράσης αντικατοπτρίζονται και μεταφέρονται στην καθημερινότητα των 

ωφελούμενων ατόμων. Μέσα από συστηματική εποπτεία, προσφέρω συλλογικές συμβουλές 

στους συναδέλφους στο Sozialwerk. Με αυτόν τον τρόπο, αντλούμε από κοινού τις πολύ 

συγκεκριμένες δεξιότητες των μεμονωμένων μελών του προσωπικού για την εύρεση λύσεων 

για τα ωφελούμενα άτομά μας. 

 

3. Ουάου! Οι δραστηριότητές σας ακούγονται πραγματικά συναρπαστικές και ποικίλες. Σε αυτό 

το σημείο, νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό να διευκρινίσουμε στους ακροατές/τριες πώς 

μπορείτε να περιγράψετε τη λειτουργία του Talentwerk ή τι είναι και πώς συνδέεται με το 

Sozialwerk. 

Το Talentwerk είναι μια υπηρεσία που λαμβάνει την άδεια του από τον Κοινωνικό Κώδικα. 

Απευθύνεται σε δικαιούχους επιδόματος ανεργίας ΙΙ, κοινώς γνωστό ως HARTZ IV. Η ιδέα 



 

 

αναφέρει ότι αυτό το μέτρο απευθύνεται σε ενήλικα νέα άτομα και έχει σκοπό να τα διδάξει 

πρακτικά στοιχεία της ζωής, σχολικές και επαγγελματικές δεξιότητες. Εκτός από την 

κοινωνικο-παιδαγωγική υποστήριξη, υπάρχουν συνεδρίες τις οποίες τα άτομα μπορούν να 

λάβουν μέρος. Επειδή, δυστυχώς, οι θέσεις θεραπείας συχνά δεν είναι διαθέσιμες για αυτά 

τα νέα άτομα, μπορούν επίσης να λάβουν ψυχολογική υποστήριξη από εμάς. Μια τέτοια 

προσφορά χρηματοδοτείται από το Sozialwerk Dürener Christen ως εκπαιδευτικό ίδρυμα υπό 

την κρατική εντολή μέσω του κέντρου εργασίας. 

 

4. Ενδιαφέρον..Μάλιστα. Και ποια ήταν η ανάγκη που δημιούργησε το Talentwerk; 

Παρατηρήσαμε ότι δεν μπορούσαμε πλέον να προσεγγίσουμε πολλά νέα άτομα με το 

«παλιό» σύστημα. Τα άτομα που συμμετείχαν, συχνά,  δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσουν τις 

αρκετά καθορισμένες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, έπρεπε να εμφανιστούν στην ώρα τους, 

κάτι που πολλά απλά δεν μπορούσαν να κάνουν στην αρχή και στη συνέχεια τα διώξανε. 

Τώρα, έχουμε την ευκαιρία να δράσουμε με το κάθε άτομο ξεχωριστά και να λειτουργήσουμε 

με μεγαλύτερη ακρίβεια. 

 

5. Ακούγεται πειστικό... Και αν γίνουμε τώρα λίγο πιο συγκεκριμένοι: Τι το ιδιαίτερο έχει το 

Talentwerk και ποιο είναι το μοναδικό σημείο του; 

Καθώς έχει αναγνωριστεί ότι μια συνεδρία ή μια μέθοδος δεν οδηγεί σε επιτυχία για όλα τα 

άτομα που συμμετέχουν, το Talentwerk μας προσφέρει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε 

πολύ ατομικά στις ανάγκες του μεμονωμένου ατόμου και στην κοινωνικοπαιδαγωγική του 

υποστήριξη. Τα υπάρχοντα δίκτυα όπως η υποβοηθούμενη διαβίωση, η παροχή συμβουλών 

για τα ναρκωτικά, οι νόμιμοι κηδεμόνες, οι ψυχιατρικοί ή ψυχολογικοί υποστηρικτές θα 

πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν. Με αυτόν τον τρόπο, η συμβουλευτική παραμένει 

διαφανής και κατανοητή για τα άτομα. Για να φτάσετε εκεί απαιτείται μια βάση 

εμπιστοσύνης, την οποία εμείς στο Talentwerk μπορούμε να διαμορφώσουμε πολύ 

ξεχωριστά. Για παράδειγμα, για ένα άτομο υπάρχουν μόνο επισκέψεις στο σπίτι στην αρχή, 

για ένα άλλο άτομο μεταδίδεται γρήγορα η βασική γνώση σχετικά με τη συμπεριφορά, ώστε 

να μπορεί να αναγνωρίσει από πού προέρχεται η συμπεριφορά. Το εσωτερικό «δίκτυο» των 

ψυχολόγων μας μπορεί επίσης να εμπλακεί ανά πάσα στιγμή. 

Ναι, και τότε έχουμε ομαδικές συνεδρίες που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάθε άτομο που 

συμμετέχει. Μια τυπική ομάδα μαγειρικής, για παράδειγμα, δίνει στους ανθρώπους την 

ευκαιρία να γνωριστούν και να ανταλλάξουν ιδέες σε μια ομάδα. Στη συνέχεια, αυτό 

συζητείται με το άτομο που συμμετέχει, τον συνοδεύουμε μέχρι την φάση γνωριμίας και εάν 

χρειάζεται, τον ενσωματώνουμε πιο έντονα στο κοινωνικό μας έργο. 

 

6. Πολύ αποτελεσματικό, νομίζω. Σήμερα, πρέπει να ενεργείς με σύγχρονο τρόπο και να 

προσπαθείς για εξατομικευμένες προσεγγίσεις. Κατηγορίες και σταθερά προγράμματα, αυτό 

ήταν χθες! Ας προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση, που νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντική: 

Ποια είναι η ανθρώπινη εικόνα ή η δήλωση αποστολής του Talentwerk; 

Ένα απόσπασμα από τη δήλωση αποστολής του Sozialwerk θα ήταν: "Κάθε άτομο είναι 

μοναδικό και απείρως πολύτιμο ως προς την προσωπικότητα, τον χαρακτήρα και τη 



 

 

βιογραφία του και τον τρόπο που σκέφτεται, ενεργεί και αισθάνεται. Από αυτό, κάθε άτομο 

χρησιμοποιεί έναν μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης των καταστάσεων της ζωής του. 

Βλέπουμε το άτομο στο αντίστοιχο πλαίσιο, σεβόμαστε και εκτιμούμε την προσωπική του 

ιστορία, την καταγωγή, την τρέχουσα κατάσταση ζωής και τις μελλοντικές προοπτικές. " 

Στο Talentwerk αυτό αντανακλάται με μια συστημική ολιστική προσέγγιση του ατόμου που 

λαμβάνει τις υπηρεσίες. 

 

7. Στον σημερινό κόσμο, μου φαίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ ο κάθε άνθρωπος ως άτομο να 

βιώνει την αίσθηση ότι ανήκει στην κοινωνία, εκτός από το σεβασμό και την ανεκτικότητα. Σε 

περιόδους πολωμένων κοινωνιών, αυτό είναι όλο και πιο σημαντικό, αλλά και πιο δύσκολο. 

Αλλά τώρα ας πάμε σε περισσότερες λεπτομέρειες: Ποιος καθόρισε αυτές τις 

κατευθυντήριες γραμμές ή πώς προέκυψαν, από ποια κύρια πρόθεση (του SWDC) ή από 

ποια προηγούμενη εμπειρία; 

Το 1985, η Sozialwerk Dürener Christen ιδρύθηκε ως μη κερδοσκοπικός σύλλογος για να 

αναζητήσει τρόπους για την καταπολέμηση της ανεργίας και των συνεπειών της, ειδικά στα 

νέα άτομα. Είναι μια ενεργή οργάνωση στην περιφέρεια. Με την πάροδο των χρόνων, αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την υποστήριξη των νέων ατόμων στο 

πλαίσιο της βοήθειας για τη νεολαία και την επαγγελματική στήριξη. Με αυτόν τον τρόπο, το 

Sozialwerk Dürener Christen αντιδρά στις διάφορες κοινωνικές αλλαγές και προσπαθεί να 

μετριάσει τις επιπτώσεις για τα νέα άτομα που συμμετέχουν μέσα από τις διαφορετικές 

υπηρεσίες. Το Talentwerk δημιουργήθηκε επειδή οι προηγούμενες υπηρεσίες δεν είχαν 

πλέον την αναμενόμενη επιτυχία. Οι ως επί το πλείστον αυστηρές απαιτήσεις των κέντρων 

εργασίας, που θύμιζαν επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία, δεν μπορούσαν πλέον να αγγίξουν 

τα ολοένα και πιο επιβαρυμένα νέα άτομα. Με βάση την ιδέα της προσαρμογής του 

συστήματος στους ανθρώπους και όχι των ανθρώπων στο σύστημα, σχεδιάστηκαν νέες 

ευκαιρίες για τα πολύ διαφορετικά επιβαρυμένα νέα ενήλικα άτομα. 

8. Η τελευταία πρόταση είναι πολύ δυνατή. Θα πρέπει πραγματικά να το σκεφτείτε. Θα ήθελα 

να επαναλάβω κατηγορηματικά: το σύστημα πρέπει να προσαρμοστεί στους ανθρώπους και 

όχι οι άνθρωποι στο σύστημα. Αυτό είναι ήδη μεγάλο ζητούμενο. Και τώρα με ενδιαφέρει 

ποια είναι τα άτομα που συμμετέχουν. Μπορείτε να περιγράψετε την ομάδα-στόχο με 

περισσότερες λεπτομέρειες; 

Τα άτομα που συμμετέχουν είναι νέα άτομα μεταξύ 16 και 30 ετών. 

Συχνά, δεν τα πηγαίνουν καλά με το επίσημο σύστημα στην αγορά εργασίας ή κατάρτισης και 

στη συνέχεια αποτυγχάνουν, εγκαταλείπουν ή κάτι άλλο. 

Η ομάδα στόχος μας είναι πολύ διαφορετική και χρειάζεται επίσης πολύ διαφορετική 

υποστήριξη από εμάς. Για ένα άτομο, λειτουργεί μόνο αν πάμε στο σπίτι και έτσι 

δημιουργούμε αργά ένα σύστημα υποστήριξης και προχωράμε με πολύ μικρά βήματα. Ένα 

άλλο άτομο, όμως, έχει ήδη ένα εκπαιδευτικό υπόβαθρο ή κάτι παρόμοιο και απλά χρειάζεται 

ένα πιο προστατευμένο πλαίσιο για να μπορέσει να πάρει τη δεύτερη ευκαιρία του. 

 

9. Καταλαβαίνω. Και πώς μοιάζει η πρόσβαση; Ποια φάση περνούν οι συμμετέχοντες; 



 

 

Βασικά, τα άτομα δεν περνούν από σταθερές φάσεις. Σε μια εισαγωγική φάση, κάθε 

συνάδελφος/ισσα γνωρίζει τα άτομα για τα οποία είναι υπεύθυνος/η. Στη συνέχεια, μαζί με 

το άτομο που συμμετέχει, βλέπουμε πού χρειάζεται υποστήριξη, τι λειτουργεί ήδη και τι όχι, 

προκειμένου να συνθέσουμε ένα εξατομικευμένο πακέτο. 

Αυτό μπορεί να βοηθήσει σε πρακτικά ζητήματα ζωής καθώς και στην έναρξη διαγνώσεων ή 

τη συμμετοχή άλλων συστημάτων υποστήριξης. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθούμε να 

επιτύχουμε ένα καθεστώς στο οποίο το άτομο μπορεί να αποκτήσει κανονικά στήριγμα στην 

αγορά εργασίας και να χρησιμοποιεί συχνά τις διάφορες υπηρεσίες μας. 

 

10. Πραγματικά ενδιαφέρον! Θα ήθελα να μάθω τι είδους εκπαιδευτική αποστολή απορρέει 

από αυτό για αυτήν την ομάδα στόχο; 

Χτίζουμε νέες δομές γύρω από τα άτομα που συμμετέχουν, δημιουργούμε χώρους και 

καταστάσεις όπου μπορούν να δοκιμάσουν και να βιώσουν τον εαυτό τους διαφορετικά. 

Προσπαθούμε να εστιάσουμε σε θετικές εμπειρίες και να δούμε τι πόρους έχει το άτομο ή σε 

τι δεν μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση. Στην καλύτερη περίπτωση, τους δίνεται η δυνατότητα 

να ανταπεξέλθουν στο «κανονικό», επίσημο σύστημα και να το χρησιμοποιήσουν ξανά για 

τον εαυτό τους. 

Ακριβώς; Συχνά τα άτομα που συμμετέχουν δεν έχουν πρόσβαση σε στρατηγικές λύσης, 

βλέπουν τις κρίσεις ως μόνιμη κατάσταση, δεν μπορούν να προχωρήσουν σε θετικές 

εμπειρίες και δεν έχουν σταθερή αυτοεκτίμηση. Αντιδρούν στις αλλαγές με αβεβαιότητα και 

αμφισβητούν τις δικές τους ικανότητες. Υπάρχουν όμως και άτομα που υπερεκτιμούν τους 

εαυτούς τους ή βρίσκουν δικαιολογίες ακόμη και για να σκεφτούν οποιαδήποτε νέα 

πιθανότητα. Στην ολιστική συστημική προσέγγιση, αυτές οι διαφορετικές πτυχές μπορούν να 

ανταποκριθούν με μεμονωμένες συνεδρίες. Άτυπα, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πρακτικές 

δεξιότητες ζωής που μαθαίνονται καλύτερα στο σπίτι. Μη τυπικά,  η δουλειά στα 

επαγγέλματα και σε διάφορες συναντήσεις π.χ. το μαγείρεμα μαζί, μπορεί να αναπτύξει νέες 

ικανότητες που επηρεάζουν θετικά την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου που συμμετέχει. 

Ειδικά για τα άτομα που έχουν αποτύχει στην επίσημη εκπαίδευση, αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

το αίσθημα της «ικανότητας», του «δεν είμαι ανόητο άτομο τελικά». Με αυτόν τον τρόπο, οι 

παλιές πεποιθήσεις μιας αρνητικής αυτοαντίληψης αλλάζουν με μη τυπικό τρόπο. 

 

11. Θεωρώ αξιοσημείωτο το γεγονός ότι μπορεί κανείς να θεραπεύσει ακόμη και μπλοκαρίσματα 

στην αυτοαντίληψη μέσω αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας... Συναρπαστικό! Τώρα 

γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένοι: Άρα έχουμε να κάνουμε με μια μη τυπική δομή. Πώς 

δομείται η μη τυπική μάθηση στο Talentwerk και τι σημαίνει στην πραγματικότητα η μη 

τυπική μάθηση; 

Λοιπόν, δεν θα ονόμαζα την αυτογνωσία θεραπεία, αλλά ίσως το χαλάω. 

Ναι, αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Η μη τυπική μάθηση, σύμφωνα με τον παρόντα 

ορισμό, δεν οδηγεί σε τυπικά προσόντα. Μάλλον, είναι ικανότητες που μπορεί να είναι 

σημαντικές στην καθημερινή σχολική ή επαγγελματική ζωή, αλλά ίσως σχετίζονται 

περισσότερο με την προσωπικότητα. Αλλά εξακολουθεί να έχει αντίκτυπο στα κίνητρα και τις 

γενικές ικανότητες. Στο Talentwerk, ασχολούμαστε με την εκπαίδευση του ατόμου, 

αναζητώντας τρόπους με τους οποίους το άτομο μπορεί να μάθει δεξιότητες. Αυτές 

περιλαμβάνουν κοινωνικές δεξιότητες, αλλά και πολιτικές δεξιότητες. Αλλά εάν ένα άτομο 



 

 

συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα για να μαγειρέψουν μαζί, για παράδειγμα, μπορεί να 

λάβει βασικές γνώσεις εκτός από τη συνταγή και τα βήματα για την εκτέλεσή της. Τελικά, το 

νόστιμο γεύμα είναι αποτέλεσμα, αλλά η ουσία βρίσκεται στο μαγείρεμα, στην τόλμη, στο να 

μπορείς να ασχοληθείς. Δεν λαμβάνει πιστοποιητικό συμμετοχής, αλλά μέσω της θετικής 

ανατροφοδότησης, μέσω του ομαδικού συναισθήματος, μπορεί να επιτύχει παρόμοια 

αίσθηση επιτυχίας όπως αποκτά κάποιος με καλή εκπαίδευση μέσω της εθελοντικής 

εργασίας. Στο Talentwerk, η προσφορά υπηρεσιών είναι ποικίλη και ευρεία. Η μη τυπική 

μάθηση δεν βρίσκεται μόνο εσωτερικά στα διάφορα μαθήματα, αλλά περιλαμβάνει επίσης 

ασκήσεις, αθλήματα από τον αθλητικό σύλλογο της περιοχής ή επίσκεψη στο πάρκο άγριας 

ζωής ή στο υπαίθριο μουσείο, όπου μαθαίνουμε για την ιστορία και την ιστορία της φύσης 

στην πορεία. 

 

12. Η μαγειρική είναι πραγματικά ένα όμορφο και εύστοχο παράδειγμα! Και πώς διαφέρει 

ουσιαστικά αυτή η προσέγγιση από μια επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία; 

Για μένα, ένα από τα πιο σημαντικά σημεία εδώ είναι ότι τα άτομα που συμμετέχουν μπορούν 

επίσης να γνωρίσουν τα άλλα άτομα που συμμετέχουν από τις άλλες περιοχές. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορούν να δουν ότι άλλα άτομα έχουν ήδη ακολουθήσει με επιτυχία τον μερικές 

φορές δύσκολο δρόμο τους ή τουλάχιστον έχουν ξεκινήσει. 

Το βλέπω επίσης ως ένα σημαντικό βήμα μάθησης. Τελικά, ο στόχος δεν είναι ένας βαθμός ή 

μια επιτυχημένη δοκιμασία, αλλά η επιθυμία για την επίτευξη ενός στόχου πρέπει να 

μεγαλώσει στο άτομο που συμμετέχει. Αν καταφέρουμε να τους δημιουργήσουμε εγγενή 

κίνητρα, να τα βγάλουμε από τη ζώνη ασφαλείας τους, να τους δείξουμε ότι οι κρίσεις είναι 

παράθυρα ευκαιριών στη ζωή που είναι περιορισμένα χρονικά αλλά δεν διαρκούν για πάντα, 

ότι ο καθένας μπορεί να αρπάξει την ευκαιρία να αλλάξει, τότε το άτομο που συμμετέχει έχει 

επιτύχει τη βάση που χρειάζεται για να είναι σε θέση να προσδεθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό 

σύστημα που προσπαθεί για να αποκτήσει ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης. Τότε, είναι σε 

θέση να δώσει μια εικόνα στην ιδέα του για το μέλλον. Τότε, μπορεί να δει τον εαυτό του σε 

ένα συγκεκριμένο πεδίο, μπορεί να διαμορφώσει μόνο του στόχους και μπορεί να πάρει το 

δρόμο για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, ακόμη και μέσα από δυσκολίες. Αυτή η 

αποστολή είναι δυνατή μόνο σε εξατομικευμένες, μη τυπικές διαδικασίες, επειδή οι 

υπηρεσίες είναι προσανατολισμένες προς το άτομο που συμμετέχει και έτσι προσαρμόζουμε 

το σύστημα στις απαιτήσεις των ατόμων. Όχι όπως στο γερμανικό σχολικό μας σύστημα, όπου 

οι μαθητές/τριες πρέπει να προσαρμοστούν στο σύστημα. Συχνά, γίνεται λόγος για 

μεταρρυθμίσεις του σχολικού συστήματος, αλλά στο επαγγελματικό και ιδιωτικό μου 

περιβάλλον βιώνω αυτές τις μεταρρυθμίσεις ως όχι πολύ βιώσιμες. Αποκλείουν παιδιά, 

ολόκληρες οικογένειες, από μια εποικοδομητική εκπαιδευτική πορεία. Ωστόσο, δεν 

μπορούμε να πάμε στη φεντεραλιστική δομή του γερμανικού σχολικού συστήματος εδώ, 

αλλά θα πρέπει ωστόσο να εξεταστεί εάν η Γερμανία έχει την πολυτέλεια να αποκλείσει 

μαθητές και συνεπώς πιθανούς υπαλλήλους, μελλοντικούς φορολογούμενους, από την 

εκπαιδευτική οδό επειδή δεν ταιριάζουν στο σύστημα. Το τι σημαίνει αυτό για τα νέα άτομα 

θα γίνει ίσως πιο σαφές αλλού. Προερχόμενο από αυτό, θα έλεγα ότι η κύρια διαφορά 

έγκειται στην αποτυχία ή τη μη επιτυχία. Στο σχολικό επίσημο περιβάλλον, ο μαθητής/η 

μαθήτρια ελέγχεται, μόνο η καλή απόδοση οδηγεί στην επιτυχία. Στο μη επίσημο περιβάλλον 

μας, το άτομο μεγαλώνει από τις «αποτυχίες», έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει τον εαυτό του. 

Τα αποτελέσματα συζητούνται έτσι ώστε το άτομο που συμμετέχει να μπορεί να δει πού 

σημειώνει ήδη πρόοδο. Η αυτοεκτίμησή του μπορεί να αυξηθεί.  



 

 

 

13. Αμέσως μετά από αυτό, ποια πλεονεκτήματα παρέχει η μη τυπική προσέγγιση σε αντίθεση 

με την τυπική εκπαιδευτική μέθοδο; Ή αν τα πλεονεκτήματα δεν είναι κατάλληλος όρος, ας 

δοκιμάσουμε τον όρο συμπλήρωμα. 

Όσο περισσότερο σκέφτομαι αυτήν την ερώτηση, τόσο περισσότερο δεν θέλω να εξετάσω τις 

δύο προσεγγίσεις χωριστά. Για μένα, η μη τυπική εκπαίδευση κρύβει την ανθρώπινη 

ανάπτυξη, δηλαδή την προσωπική ανάπτυξη. Εάν κάποιο άτομο σε έναν οργανισμό είναι 

πρόθυμο να παρακολουθήσει περαιτέρω εκπαίδευση, τότε όχι μόνο εκπαιδεύει τον εαυτό 

του επαγγελματικά, αλλά επενδύει επίσης πολύ χρόνο και μερικές φορές χρήματα. 

Εκπαιδεύεται ως άτομο, μαθαίνει νέα περιεχόμενα, αλλά μεγαλώνει στη δέσμευσή του. 

Βλέπει τι είναι ικανό να πετύχει. Ή εάν κάποιο μάθει μια γλώσσα στο κέντρο εκπαίδευσης 

ενηλίκων, για παράδειγμα, αυτό μπορεί να του φέρει ακόμη και ένα πιστοποιητικό, αλλά 

μπορεί να είναι πιο σημαντικό γι' αυτόν να έχει όμορφες προσωπικές στιγμές με τα ντόπια 

άτομα στις επόμενες διακοπές του. Η ενασχόληση με τον πολιτικό ή κοινωνικό εθελοντισμό 

σίγουρα φέρνει και επαγγελματική γνώση, αλλά τελικά μας επιτρέπει να συμμετέχουμε. 

Συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες, στην κοινωνική ζωή. Η μη τυπική μάθηση ή η μη τυπική 

προσέγγιση θα πρέπει επομένως να τοποθετείται πάντα παράλληλα με την τυπική 

προσέγγιση. Υπάρχουν ολοένα και περισσότερα σχολεία που ξεκινούν ακριβώς από εδώ και 

προσφέρουν στους/στις μαθητές/μαθήτριες προγράμματα Lions Quest: "Help in Growing Up" 

ή μαθήματα πολιτικής αγωγής στις ανώτερες τάξεις. Γι' αυτό υποστηρίζω απόλυτα τις 

μονάδες βιωματικής εκπαίδευσης, γιατί εδώ, στον προβληματισμό, αναπτύσσονται 

δεξιότητες για τα άτομα που συμμετέχουν με κατάλληλο και αναλυτικό τρόπο. Εδώ, οι 

ικανότητες μπορούν ξεκάθαρα να προκύψουν. Είναι πιο εύκολο να αναγνωρίσω ότι μπορώ 

να κάνω κάτι όταν το κάνω. Πολλά από τα άτομα δεν πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν 

τίποτα. Συχνά έχουν πολύ άσχημες εμπειρίες από τις σχολικές τους μέρες. 

 

14. Καταλαβαίνω... Πιστεύω επίσης ότι μόνο με τη συνύπαρξη θα μπορούσαν οι δύο προσεγγίσεις 

να επιτύχουν με μεγαλύτερη ασφάλεια το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Κατά τη γνώμη σας, 

υπάρχουν επίσης αντιπαραγωγικές πτυχές της μη τυπικής μάθησης; 

Προσέχω όταν επιλέγω τον φορέα με τον οποίο θέλω να ασχοληθώ. Υπάρχουν σίγουρα όρια 

όπου η μη τυπική μάθηση τείνει να κάνει το αντίθετο από το καλό. Η συμμετοχή σε κοινωνικό 

πλαίσιο είναι ο στόχος του κοινωνικού εκπαιδευτικού έργου. Για να ενεργοποιηθούν οι 

άνθρωποι «ξανά». Όταν κοιτάζω το σύστημα κέντρων εργασίας, που είναι στην 

πραγματικότητα το κοινωνικό μας σύστημα, με τις πολλές επιλογές οικονομικής υποστήριξης, 

πρέπει να αναρωτηθώ ως κοινωνική παιδαγωγός, με τον προαναφερθέντα ισχυρισμό, αν 

εξυπηρετεί αυτό το σύστημα τη συμμετοχή ή είναι καθαρά χρηματικό σύστημα; 

Για να μην υπερβούμε το χρόνο της συζήτησης, δυστυχώς δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε. 

Θεωρώντας το Κέντρο Εργασίας ως όργανο του Οργανισμού Απασχόλησης και δεδομένου ότι 

υπάρχουν ορισμένες δομές και κατευθυντήριες γραμμές, όπως σε κάθε αρχή, μπορώ ίσως, 

ως κοινωνική παιδαγωγός μέσα από την κοινωνική παιδεία να αναρωτηθώ εάν κάποιες από 

τις οδηγίες αυτές είναι όντως διαμορφωτικές για τα άτομα που συμμετέχουν.  

Για παράδειγμα, εάν είμαι συχνά σε αναρρωτική άδεια ως υπάλληλος και συνεχίζω να 

λαμβάνω τον μισθό μου έως και έξι εβδομάδες πριν αρχίσω να λαμβάνω αποδοχές 

ασθενείας, σίγουρα δεν θα αρέσει τόσο πολύ στον/στην εργοδότη/τρια μου κάποια στιγμή. 

Ως μεγαλύτερη σε ηλικία υπάλληλος, φοβάμαι την απόλυση. Ας αφήσουμε για λίγο στην άκρη 



 

 

τον νόμο περί προστασίας απόλυσης. Πολλοί συνάδελφοι/ισσες στον κοινωνικό τομέα 

εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, οπότε μια μακρά αναρρωτική άδεια είναι ακόμα 

πιο «επικίνδυνη». Αλλά όταν λαμβάνω τα οφέλη του ALG II, δίνεται η εντύπωση ότι είναι 

περισσότερο ένα καταφύγιο. Σίγουρα, μετά από λίγο προτείνεται μια διαδικασία ελέγχου της 

ικανότητας εργασίας. Τι μαθαίνει όμως το άτομο από αυτό; Έχει λιγότερα να φοβάται για την 

κατάστασή του από έναν υπάλληλο. Υπάρχουν μελέτες από τη δεκαετία του 2010 που 

δείχνουν ότι ο κίνδυνος να πέσουν στη φτώχεια ήταν σημαντικά υψηλότερος για τους 

εργαζόμενους από ό,τι για τους αποδέκτες των επιδομάτων ALG II. 

Εκτός από αυτό, το οποίο δείχνει άτυπα ή μη τυπικά επίπεδα μάθησης, το ονομάζουμε μέτρο 

εμπειρίας με τα άτομα που συμμετέχουν. Το άτομο που συμμετέχει μαθαίνει λίγο για τη 

θετική ενσωμάτωση στην εργασία. Αυτή η εμπειρία με μέτρα οδηγεί μερικές φορές σε 

δυσάρεστη συμπεριφορά. Στη συνέχεια ακούμε από τα άτομα: “Είναι εθελοντικό. Δεν 

χρειάζεται να το κάνω. “ ή "Όχι, συγγνώμη, είμαι άρρωστη και δεν μπορώ να έρθω". Ειδικά 

το ότι είναι εθελοντικό  καθιστά πολύ δύσκολη την παρακίνηση αυτού του ατόμου. Στο τέλος, 

μπορεί κανείς να πει ότι για αυτά τα άτομα που είναι εκτός, ίσως δεν είναι πραγματικά 

μετρήσιμο. Τι έχει μάθει το άτομο με τη μη τυπική μέθοδο; Με την επίσημη εκπαίδευση, είναι 

ευκολότερο λόγω της βαθμολόγησης να το μετρήσουμε. Αλλά στη συζήτηση με το άτομο που 

συμμετέχει, γίνεται σαφές πού έχει επεκτείνει σημαντικά τις ικανότητές του. 

15. Εντάξει... φυσικά πάντα υπάρχουν τα υπέρ και κατά. Σας ευχαριστούμε για αυτά τα 

πραγματικά παραδείγματα! Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα άλλο σημείο: 

Μπορείτε να αναφέρετε συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, ικανότητες, βασικά 

στοιχεία στην εφαρμογή της μη τυπικής μάθησης; 

Νομίζω ότι οι συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες είναι ξεκάθαρα στο προσκήνιο εδώ. 

Δεδομένου ότι οι πτυχές του άγχους είναι ευρείες, μπορώ ίσως να χρησιμοποιήσω ένα 

παράδειγμα για να δείξω περί τίνος πρόκειται μερικές φορές. Ένα άτομο είχε μακρά ιστορία 

ναρκωτικών. Το αλκοόλ έγινε αντισταθμιστικό. Η σύγκρουση με το νόμο ήταν ένα ζήτημα για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. Σύνδεση με μια ψυχιατρική κλινική… Αρκετές παραμονές 

αποτοξίνωσης… Θεραπευτική υποστήριξη… Πολλά πράγματα διακόπηκαν... Μετά από μια 

σύντομη σχέση αγάπης, έγινε πατέρας. Αυτό οδήγησε σε αλλαγή σκέψης, καθώς ήθελε να 

αναλάβει την ευθύνη, αλλά η σύντροφος επιβαρύνθηκε και η σχέση βασίστηκε περισσότερο 

στην ευθύνη παρά στην αγάπη. 

Στις αρχικές συνεντεύξεις, φάνηκε ότι ο συμμετέχων έχει καλό έως πολύ καλό γνωστικό 

επίπεδο, παρά τη μεγάλη περίοδο χρήσης. Έγινε σαφές ότι είχε πετύχει ένα καλό απολυτήριο 

σχολείου. Ωστόσο, έγινε επίσης σαφές ότι εμφάνιζε έντονα συμπτώματα ΔΕΠΥ. Στην 

περαιτέρω πορεία, εστίασε στην παρατήρηση καταστάσεων, τον προβληματισμό σε 

καθημερινές καταστάσεις, από τις οποίες ο συμμετέχων μπορούσε στη συνέχεια να βγάλει 

συμπεράσματα για τις πράξεις του. Του δόθηκαν γνώσεις σχετικά με τη ΔΕΠΥ και την ειδική 

δομή σκέψης του εγκεφάλου. Μπορούσε να επισημαίνει όλο και καλύτερα πού 

δυσκολευόταν. Μια βιώσιμη διάγνωση ήταν να φέρει σαφήνεια. Επειδή ο εθισμός, είτε λόγω 

των πολλαπλών πιέσεων στην καθημερινή ζωή, των υψηλών απαιτήσεων για τον ρόλο του 

πατέρα και της ανακούφισης που δεν είχε ακόμη μάθει, ερχόταν όλο και περισσότερο στο 

προσκήνιο, ο συμμετέχων διέκοψε το μέτρο. Είχαν γίνει όλες οι προετοιμασίες, είχαν κλείσει 

ραντεβού για διαγνωστικά, υποβοηθούμενη διαβίωση και επαφές με ειδικούς. 3 μήνες μετά 

την εγκατάλειψη, ο συμμετέχων ανέφερε ότι ήταν σε θέση να τραβήξει το ripcord μετά από 

μια τεράστια υποτροπή, είχε ολοκληρώσει την αποτοξίνωση και απείχε για 5 μήνες. Έχει δέσει 



 

 

τον εαυτό του με άλλο μέτρο, έχει αναζητήσει μια θέση για διαγνωστικά για ΔΕΠΥ και έχει 

ακόμη και την προοπτική μαθητείας. Ήταν πολύ αισιόδοξος. 

16. Ουάου! Αυτό είναι ένα πολύ συγκινητικό παράδειγμα. Μια περίπτωση ανθεκτικότητας, αν 

θέλετε! Και με ποιους συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους η μη τυπική μάθηση 

αποτυγχάνει σύμφωνα με την εμπειρία ή πρέπει σκεφτούμε κριτικά και γιατί; 

Επειδή ενεργούμε τόσο εξατομικευμένα, μερικές φορές, είναι πολύ δύσκολο να 

επιστρέψουμε στο καθαρά επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Συχνά, η μη τυπική προσέγγιση 

δεν λαμβάνεται τόσο σοβαρά υπόψη, επειδή περιλαμβάνει μαθησιακούς στόχους που δεν 

είναι τόσο καλά μετρήσιμοι και επίσης, δεν ολοκληρώνονται με την παροχή πιστοποιητικού 

ή κάτι παρόμοιου. Δυστυχώς, αυτό δίνει συχνά στα άτομα που συμμετέχουν την εντύπωση 

ότι είναι εθελοντικό και επομένως δεν είναι σημαντικό να συμμετέχουν. 

 

17. Καταλαβαίνω. Με ενδιαφέρει και πάλι το εξής: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη προσέγγιση 

για την προώθηση ειδικότερα της άτυπης μάθησης; Είναι κι αυτό μέρος της ιδέας του 

Talentwerk; 

Όπως ανέφερα ήδη, νομίζω ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθούν ευκαιρίες όπου ομάδες 

αναμειγνύονται μεταξύ τους προκειμένου να αποκτήσουν τα νέα άτομα πρότυπα και επαφές 

που βρίσκονται σε διαφορετικό επίπεδο στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων φαίνεται να ταιριάζει εδώ. Τρόπους χαιρετισμών… πως 

να συστηθείτε κατάλληλα…, να κρατάτε μια πόρτα ανοιχτή… ή να μην βγαίνετε έξω 5 λεπτά 

πριν από ένα ραντεβού με τη δικαιολογία "Είμαι άρρωστος/η". Το να φοράτε κατάλληλα 

ρούχα στα επίσημα ραντεβού μπορεί στη συνέχεια να συζητηθεί σε περαιτέρω βήματα. 

 

18. Το βρίσκω ενδιαφέρον! Θα ήθελα τώρα να μάθω εάν υπάρχουν στιγμές που τα άτομα 

ανακαλύπτουν τις δικές τους περαιτέρω δυνατότητες έξω από τον εαυτό τους και ποια 

παραδείγματα θα μπορούσαν να δοθούν αυτής της άτυπης μάθησης; Σε ποιο βαθμό 

ενθαρρύνεται ή υποστηρίζεται κάτι τέτοιο; 

Για παράδειγμα, απευθύνομαι σε όλα τα άτομα που συμμετέχουν ως «εσείς». Από τη μια 

θέλω να δείξω σεβασμό, γιατί τα άφησα να με φωνάζουν και με το μικρό μου όνομα, αλλά 

και να δείξω ότι δεν είναι πια 12 ετών και τώρα βρίσκονται στο δρόμο της ενηλικίωσης. Αυτό 

το «εσείς» δεν είναι καθόλου εμπόδιο για την εμπιστοσύνη, την εντατική κοινή δουλειά. Είμαι 

αυστηρή σχετικά με αυτό και το παρακολουθώ, αλλά το εξηγώ πολύ σύντομα μόνο στην αρχή 

της συμβουλευτικής και συνήθως δεν αναφέρεται ξανά στο περαιτέρω συμβουλευτικό 

πλαίσιο. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι το άτομο που συμμετέχει το χρησιμοποιεί επίσης και σε 

άλλα πλαίσια και αντιμετωπίζει άλλους ανθρώπους με πολύ πιο «επίσημο» τρόπο. Στην 

πορεία, κατάφερα να παρατηρήσω σε μερικούς ανθρώπους ότι αναγνώρισαν τον εαυτό τους 

ως πιο πολύτιμο λόγω αυτού του μικρού κανόνα. Το βλέπω αυτό ως μια ξεκάθαρη άτυπη 

μαθησιακή επιτυχία. 

 

19. Συμφωνώ. Θα ήθελα τώρα να συζητήσω μερικά ακόμη διοικητικά ζητήματα καθώς η 

συνέντευξή μας πλησιάζει σταδιακά στο τέλος της. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, ποιος  δουλεύει 

πραγματικά πάνω στο σχέδιο, ποιες είναι οι δομές της ομάδας στο Sozialwerk/Talentwerk; 



 

 

Ο οργανισμός του έργου (project organisation) είναι κυρίως υπεύθυνος για τη συγγραφή της 

ιδέας. Στο περιεχόμενο της ιδέας Talentwerk συνεισφέρει η διαχείριση του έργου (project 

management) και ο συμμετέχων οργανισμός (participating organisation). 

Το προσωπικό και οι χωρικοί πόροι για το έργο επεξεργάζονται την παιδαγωγική διαχείριση. 

Το Talentwerk συντονίζει και διαχειρίζεται η διαχείριση του έργου. Η ομάδα περιλαμβάνει 

έως και επτά μέλη παιδαγωγικού προσωπικού και τρεις ειδικούς ψυχολογίας σε διάφορες 

τοποθεσίες του Sozialwerk. Στον κύριο συντονιστικό ρόλο, ο/η διαχειριστής/τρια έργου 

ενεργεί επίσης ως το κεντρικό πρόσωπο επικοινωνίας για τις ανησυχίες του παρόχου 

συνεργασίας και είναι υπεύθυνος/η για την κεντρική επικοινωνία προς το άτομο που 

συμμετέχει, δηλαδή (job-com). 

Τακτικές ομάδες με ολοκληρωμένες, σχετιζόμενες με τον τόπο ή με το θέμα συμπληρώνουν 

την συνολική ευθύνη για το έργο. 

 

20. Αυτό ακούγεται πολύ επαγγελματικό! Και πόσο τακτικά βελτιστοποιείται ένα τόσο βασικό 

πλαίσιο ή πώς μετράται ο επείγων χαρακτήρας; 

Το Sozialwerk διατηρεί επαφή με τη διαχείριση του έργου. Μέσω τακτικών συναντήσεων 

μεταξύ του προσωπικού του έργου και των υπεύθυνων ειδικών, συζητούνται ανάγκες που 

μπορούν να οδηγήσουν σε βελτιστοποίηση. Επείγουσα ανάγκη μπορεί να προκύψει από μια 

σοβαρή ανάγκη για δράση. Εάν οι απαραίτητες προσαρμογές αποκλίνουν σημαντικά από την 

υπάρχουσα ιδέα, απαιτείται αμοιβαία συμφωνία ή/και πιθανή επέκταση της σύμβασης. 

Λόγω των περιορισμένων περιόδων σύμβασης των συνήθως 12 μηνών, ένα βασικό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο μπορεί να προσαρμόζεται τακτικά χωρίς να παρεμβαίνει σε μια 

υπάρχουσα σύμβαση. 

 

21. Ααα, εντάξει, καταλαβαίνω... Αλλά τώρα αναρωτιέμαι ποια πρότυπα χρησιμοποιούνται για 

να σχεδιαστεί μια τέτοιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, υπάρχουν επίσης αυστηροί όροι-

πλαίσια ή κανονισμοί; 

Σε σχέση με το Talentwerk, τα κριτήρια του διαγωνισμού στα έγγραφα ανάθεσης είναι οι 

όροι-πλαίσια στους οποίους πρέπει να προσανατολιστεί κάποιο άτομο. Αυτά τα έγγραφα 

ανάθεσης βασίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές της §16 παρ. 1 SGBII και §45 παράγρ. 1, 

σ.1, αρ. 1 SGBIII. 

Τα κριτήρια για τη σύλληψη μιας εκπαιδευτικής σύμβασης προκύπτουν από συγκεκριμένες 

ανάγκες του ατόμου που συμμετέχει, τους στόχους πολιτικής για την αγορά εργασίας και τις 

βασικές παιδαγωγικές συμπεριφορές που πρέπει να ληφθούν υπόψη. 

 

22. Εντάξει… κοιτάζοντας πίσω… συνοψίζοντας το θέμα: Κατά τη γνώμη σας, θα έπρεπε να 

υπάρχουν ακόμη πιο ανοιχτές δυνατότητες σχεδιασμού για τη βελτιστοποίηση της μη 

τυπικής μάθησης; Πώς θα ήταν μια ιδανική δομή κατά τη γνώμη σας; 

Νομίζω ότι εμείς στη Sozialwerk έχουμε ήδη πολλά περιθώρια για να σχεδιάσουμε και να 

αλλάξουμε τις δομές μας με δική μας ευθύνη. Αυτό είναι επίσης απαραίτητο για να τρέξουμε 

το σύστημά μας με τον τρόπο που κάνουμε. 



 

 

Μπορώ να συμφωνήσω. Ίσως η ανταλλαγή μεταξύ συναδέλφων/ισσών μπορεί να γίνει λίγο 

πιο σκόπιμη, επειδή βρισκόμαστε σε διαφορετικές τοποθεσίες και δεν βλέπουμε πάντα το 

ένα άτομο το άλλο. 

 

23. Το να μπορείς να ενεργείς τόσο ελεύθερα δεν είναι πραγματικά αυτονόητο! Θα έλεγα ότι είναι 

προνόμιο! Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα: Πώς προετοιμάζονται και εκπαιδεύονται τα άτομα 

που εργάζονται σχετικά με τη μη τυπική και άτυπη μάθηση; 

Στη Sozialwerk, όλα τα άτομα που εργάζονται έχουν ήδη κίνητρα να επωφεληθούν από τις 

ευκαιρίες εξωτερικής κατάρτισης και επίσης, υποστηρίζονται καλά σε αυτό. 

Εσωτερικά, υπάρχουν επίσης ποικίλες μεθοδολογικές εκπαιδεύσεις για συμμετοχή, όπως οι 

εκπαιδεύσεις Metalog, η εργασία συμβόλων, η εργασία με το Reach Youth, καθώς και 

εσωτερικές εκπαιδεύσεις των ψυχολόγων μας σε διάφορες ασθένειες και άλλα θέματα. 

Και φυσικά, βοηθάει και η συλλογική ανταλλαγή μεταξύ των ατόμων που εργάζονται σε 

τακτικές συναντήσεις της ομάδας κ.λπ. 

 

24. Αυτό ακούγεται επαγγελματικό και πολλά υποσχόμενο! Θα ήθελα να επιστρέψω ξανά στην 

ακόλουθη εξαιρετικά συναρπαστική, σημαντική ερώτηση για να μπορέσω να βγάλω κάποιο 

συμπέρασμα: Ποιες προκλήσεις, κινδύνους ή ακόμα και ευκαιρίες φέρνει μαζί της μια 

εργασία μη τυπικής μάθησης; 

Ο/η κοινωνικός/η λειτουργός είναι σίγουρα πιο αμφισβητούμενος/η στη δουλειά του/της και 

στις δημιουργικές του/της υπηρεσίες. Εδώ είναι επίσης απαραίτητο να σταθμίζεται από καιρό 

σε καιρό τι είναι λογικό και πού οι ίδιοι πόροι φτάνουν στα όριά τους. Ο υψηλός βαθμός 

αυτοπειθαρχίας σίγουρα αποτρέπει την υπερφόρτωση. Η επίβλεψη για την αξιολόγηση των 

βημάτων και των δυνατοτήτων κάποιου ατόμου μπορεί να είναι χρήσιμη. Στην περίπτωση 

μεμονωμένων ευκαιριών μάθησης, υπάρχει φυσικά και η πιθανότητα τα άτομα που 

συμμετέχουν να αρνηθούν να λάβουν μέρος. Ένα ωραίο κοινωνικο-παιδαγωγικό ρητό έρχεται 

στο μυαλό εδώ: "Αν αυτή είναι η λύση, θέλω πίσω το πρόβλημά μου. " Δεν πρέπει να το 

αφήσουμε να αποτρέψει το κίνητρό να δώσει ατομική δέσμευση σε άλλα άτομα που 

συμμετέχουν. Επειδή, από την εμπειρία μου, μπορώ να πω, ότι τα περισσότερα άτομα που 

συμμετέχουν είναι έτοιμα να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι, έχουν μια καλή αίσθηση ότι το 

ενδιαφέρον μου για αυτά είναι σοβαρό και μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς. Ότι 

βαδίζουμε μαζί το μονοπάτι και μαθαίνουν να κάνουν ερωτήσεις και να αναλαμβάνουν την 

ευθύνη μαζί και μαζί μου. Νομίζω ότι μιλώ για συναδέλφους/ισσες που εφαρμόζουν αυτήν 

την προσέγγιση. 

 

25. Και η τελευταία, τελευταία ερώτηση για σήμερα είναι: Κοιτάζοντας πίσω, τι έχετε πάρει μαζί 

σας, τι σας έχει επηρεάσει ιδιαίτερα πρόσφατα στο δρόμο για την υλοποίηση μιας τόσο 

ειδικής εκπαιδευτικής αποστολής; 

Το βρίσκω εξαιρετικό να βλέπω πώς κάθε άτομο που συμμετέχει μπορεί να ανακαλύψει ή να 

ξαναβρεί τις δυνάμεις του σε πολύ διαφορετικές καταστάσεις ζωής. 



 

 

Θεωρώ πολύ καλό να μπορώ να αναπτύξω μια δομή εξατομικευμένα και δημιουργικά για και 

μαζί με το άτομο που συμμετέχει, καθώς πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει τα 

νέα άτομα στους στόχους τους. 

Είμαι αρχικά ξυλουργός και όταν ξεκίνησα τις σπουδές μου ήμουν μεγαλύτερη από τους 

περισσότερους συμφοιτητές/τριες μου. Έπειτα, έπρεπε να προσέχω τα τρία μου παιδιά εκτός 

από τις σπουδές μου και δούλευα το βράδυ σε ένα οικοτροφείο σε ένα διεταιρικό κέντρο 

εκπαίδευσης για τεχνίτες οικοδομής. Μέσα από αυτή τη δουλειά και ως μητέρα αυτών των 

τριών παιδιών, μου ήταν ξεκάθαρο από νωρίς ότι δεν υπάρχει ενιαία προσέγγιση στην 

εκπαίδευση. Είμαι μεγάλη θαυμάστρια της Maria Montessori και πιστεύω ακράδαντα ότι όλα 

τα άτομα έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, ανεξάρτητα από το σπίτι που προέρχονται. Αλλά, 

ότι υπάρχουν επίσης στοιχεία που δεν χρειάζεται να κάνουν όλα τα άτομα σε Α-επίπεδο και 

ότι τα άτομα με χαμηλά προσόντα μπορούν ακόμα να είναι ζωντανά και κοινωνικά υπεύθυνα. 

Το σχολείο με έχει διδάξει ότι αυτό δεν φαίνεται παντού έτσι. Ως εκ τούτου, μπήκα στις 

σπουδές μου έχοντας επίγνωση ότι θα συναντούσα κάθε μελλοντικό μου άτομο όσο το 

δυνατόν ξεχωριστά. Αυτή η προσέγγιση λοιπόν ήταν πάντα ο τρόπος μου. Η ανατροφή και η 

εκπαίδευση είναι δύο πυλώνες της ανθρωπότητας. Αν κάποιος παραμεληθεί, το άτομο 

υφίσταται τις συνέπειες. Αυτή η πεποίθηση με προκαλεί να κοιτάξω πίσω από τη 

συμπεριφορά και να εξερευνήσω τα κίνητρα για τα οποία κάποιο άτομο ενεργεί με τον τρόπο 

που ενεργεί και όχι διαφορετικά. Και αν θα μπορούσαν να συμπεριφέρονται διαφορετικά σε 

μια διαφορετική κατάσταση. Είναι λίγο σαν να κάνεις ένα παζλ, να βάζεις κομμάτια μαζί για 

να σχηματίσουν μια εικόνα, έτσι ώστε στο τέλος το άτομο που συμμετέχει να γνωρίσει 

καλύτερα τον εαυτό του. Με γοητεύει απόλυτα η ικανότητα των ανθρώπων να κοιτάζουν 

μπροστά ακόμα και μετά από σκληρά χτυπήματα της μοίρας και πρακτικά να 

επανεφευρίσκουν τον εαυτό τους. Είναι πολύ ιδιαίτερο καθήκον να βοηθάς ανθρώπους που 

βρίσκονται σε στρες να το κάνουν αυτό. Όταν τα άτομα που συνεργάζομαι 

συνειδητοποιήσουν ότι οι κρίσεις μπορούν να αποκτήσουν διαφορετικό νόημα μέσω της 

αντίληψής τους, βλέπουν την ανθεκτικότητα, γίνονται ικανά να δράσουν ξανά και να βγουν 

από τη σκιά του εαυτού τους. Ο Alfred Adler το έθεσε τόσο όμορφα: «Δεν είναι οι εμπειρίες 

που μας διαμορφώνουν, αλλά το νόημα που τις δίνουμε». 

 

Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κλείσιμο... πολύ ωραίο απόσπασμα! 

Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ειλικρινείς, κριτικές, πολύτιμες και ιδιαίτερα πλούσιες 

απαντήσεις και την τροφή για σκέψη, και σας ευχαριστώ και πάλι που μοιραστήκατε και 

αφιερώσατε χρόνο να μοιραστείτε με πιθανούς δικαιούχους και ανθρώπους που θέλουν 

να μάθουν! 

Ευχαριστώ πολύ, παρακαλώ! 

Ευχαριστώ πολύ. 

  

 


