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Το ταξίδι του Robert  

 

Δεξιότητα Συμβουλευτικής καθοδήγησης: Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Αυτό περιλαμβάνει την ικανή χρήση διαφόρων μέσων: τηλεφωνική επικοινωνία και 

βιντεοεπικοινωνία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μηνύματα, πρόσβαση στο Διαδίκτυο για 

πηγές και χρήση του Διαδικτύου για αλληλεπιδράσεις. 

Δεξιότητες DigComp:  Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου 

 

 

Αυτή η ιστορία περιγράφει τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες του Robert (ενός έμπειρου 

επαγγελματία επαγγελματικού προσανατολισμού) που εργάζεται με νέους 18-24 ετών σε ένα 

πρόγραμμα απασχολησιμότητας στο Λονδίνο. Ο Robert εργάζεται σε προσωπική βάση με 

τους πελάτες του, αλλά στη συνέχεια πρέπει να αλλάξει εντελώς την πρακτική του και να 

επικεντρωθεί στους νέους λόγω της παγκόσμιας πανδημίας του κοροναϊού. Αυτή είναι μια 

ιστορία του ταξιδιού του προς την αυτοεξέταση, την ενδοσκόπηση και τελικά την κατανόηση 

του τι λειτουργεί καλύτερα και πώς να εξακολουθεί να επιτυγχάνει αξιόπιστα αποτελέσματα 

παρά το γεγονός ότι πρέπει να αντιμετωπίσει αντιξοότητες. 

 

 

Επικοινωνία, Ψηφιακά μέσα, Κοινωνική δράση, Απασχολησιμότητα, Τεχνολογία  

 Τίτλος 
 

Δεξιότητες 

Περίληψη/εισαγωγή/υπόβαθρο 

Λέξεις κλειδιά 
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Robert - Πρακτικός σύμβουλος καθοδήγησης. Επικεφαλής του προγράμματος Ready 4 Work. 

Ο Robert είναι επαγγελματίας καθοδήγησης για αρκετό καιρό και έχει πολυετή εμπειρία. 

Είναι έμπειρος στη διευκόλυνση της ομαδικής εργασίας με τους νέους, βοηθώντας τους να 

ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ασχοληθούν με την απασχόληση. Ωστόσο, ο Robert δεν 

χρειάστηκε ποτέ να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για την εμπλοκή των νέων. 

Η σύζυγος του Robert (Julia) - Η Julia είναι επαγγελματίας στον τομέα των δημιουργικών 

τεχνών. Είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στις ανάγκες των συζύγων της και είναι πάντα εκεί για να 

τους ακούσει ή για να βρει μια λύση. Είναι περήφανη για τα επιτεύγματα του Robert και του 

εύχεται καλή επιτυχία σε όλες τις προσπάθειές του. 

Η ομάδα νέων του Robert - Αυτοί οι νέοι ζουν σε έναν ξενώνα νέων. Η επίσημη κατάστασή 

τους θα ήταν άστεγοι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους αυτοί οι νέοι αναγκάστηκαν 

να ζήσουν στον ξενώνα. Για ορισμένους είναι η διάλυση των οικογενειακών σχέσεων. Για 

ορισμένους είναι προβλήματα ψυχικής υγείας. Για άλλους είναι η αδυναμία τους να βρουν 

κατάλληλη ιδιωτική ενοικιαζόμενη κατοικία. Έχουν επίσης διάφορα εμπόδια και ζητήματα 

που προσπαθούν να ξεπεράσουν. Ο Robert είναι απλώς ένα άτομο σε έναν μακρύ κατάλογο 

επαγγελματιών που πολλοί από αυτούς έχουν να αντιμετωπίσουν. 

 

 

Με στόχο τη μετακίνηση των νέων στην απασχόληση σε όλους τους τομείς, το πρόγραμμα 

Ready 4 Work υποστηρίζει νέους 18-24 ετών που επί του παρόντος δεν βρίσκονται σε 

απασχόληση, εκπαίδευση ή κατάρτιση. Τους παρέχει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα 

υποστήριξης, πρακτικής κατάρτισης και δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας, ώστε να 

μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μόνιμη απασχόληση ή εκπαίδευση. Βασικό 

στοιχείο αυτού του προγράμματος είναι η ανάπτυξη σχεδίων κοινωνικής δράσης υπό την 

καθοδήγηση των συμμετεχόντων, με την υποστήριξη επιχειρηματικών μεντόρων, τα οποία 

Βασικοί χαρακτήρες 

Η ιστορία της μελέτης περίπτωσης 
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θα επιτρέψουν στους νέους να διερευνήσουν θέματα για τα οποία νιώθουν πάθος, ενώ 

ταυτόχρονα θα μάθουν νέες δεξιότητες και θα αναγνωρίσουν και θα αξιοποιήσουν τα δυνατά 

τους σημεία. Το σχέδιο κοινωνικής δράσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο του προγράμματος 

Ready 4 Work και επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν ένα ευρύ φάσμα 

μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων που θα τους βοηθήσουν στην εξέλιξή τους προς μια 

ικανοποιητική και βιώσιμη απασχόληση. Σχεδιασμένα σε συνεργασία από τους 

εκπαιδευόμενους, τους μέντορες των εργοδοτών και τους εκπαιδευμένους συμβούλους, τα 

Σχέδια Κοινωνικής Δράσης παρέχουν στους νέους την ευκαιρία να αναπτύξουν δημιουργικές 

πρωτοβουλίες που εστιάζουν σε θέματα που τους απασχολούν ιδιαίτερα και τους 

ενδιαφέρουν και έχουν άμεσο αντίκτυπο στην τοπική τους κοινότητα. 

Ο Robert έχει περάσει τις τελευταίες 6 εβδομάδες δουλεύοντας με τους νέους στις 

κοινωνικές δεξιότητες. Διεξήγαγε δια ζώσης εργαστήρια, βελτιώνοντας την άποψη των νέων 

για τον εαυτό τους, εντοπίζοντας τα εμπόδια σε μεμονωμένα άτομα, παρέχοντας στρατηγικές 

και λύσεις για αυτά και προετοιμάζοντάς τα για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Πρέπει 

επίσης να προετοιμάσει τους νέους για να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κοινωνικής δράσης 

τους. Ο Robert κατανοεί ότι η ομάδα που έχει είναι δύσκολη, προέρχεται από μια 

υποβαθμισμένη περιοχή του Λονδίνου και όλοι ζουν σε ξενώνα νέων. Αυτό φέρνει μοναδικές 

προκλήσεις, πολλοί από τους νέους είναι επιφυλακτικοί στον τρόπο με τον οποίο 

αλληλεπιδρούν με άλλους ενήλικες. Ο Robert χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να μπορέσει να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη των νέων. Παρακολουθεί τον ξενώνα 2 ημέρες την εβδομάδα για 

να διευκολύνει τη διεξαγωγή των εργαστηρίων. Αυτό έδειξε στους νέους ότι επενδύει σε 

αυτούς και ότι είναι συνεπής στην προσέγγισή του για την υποστήριξη και την καθοδήγησή 

τους καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος. 

Αφού πραγματοποίησαν ένα εργαστήριο χαρτογράφησης του μυαλού τους, οι νέοι 

αποφάσισαν ότι θα ήθελαν να αναλάβουν ένα πρόγραμμα κοινωνικής δράσης σχετικά με τη 

επισιτιστική φτώχεια. Εντόπισαν ένα τοπικό καταφύγιο αστέγων και συμφώνησαν να 

εργαστούν εθελοντικά εκεί, βοηθώντας να ταΐσουν τους άστεγους κατοίκους του 

καταφυγίου. Αποφάσισαν επίσης να προσεγγίσουν τοπικές επιχειρήσεις και να ζητήσουν 

δωρεές για το άσυλο αστέγων. Ο Robert βάζει τους νέους να συντάσσουν επιστολές και να 

κάνουν τηλεφωνήματα σε επιχειρήσεις της περιοχής. Υπήρξε πολύ καλή ανταπόκριση στη 

σκληρή δουλειά των νέων και αρκετές επιχειρήσεις συμφώνησαν να κάνουν δωρεές για το 

πρόγραμμα κοινωνικής δράσης για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής φτώχειας. 
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Ο Robert σχεδίασε επίσης να αναδείξει τη σκληρή δουλειά των νέων με μια εορταστική 

εκδήλωση στο τέλος του προγράμματος. Όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά όταν συμβαίνει 

ένα κατακλυσμιαίο γεγονός. Ο Robert δέχεται ένα τηλεφώνημα από τον διευθυντή του, ο 

οποίος τον ενημερώνει ότι η προσωπική εργασία με τους νέους θα σταματήσει λόγω του 

αποκλεισμού της χώρας λόγω της πανδημίας του κοροναϊού και ότι μέχρι νεωτέρας ο Robert 

θα πρέπει να εργάζεται από το σπίτι. Ο διευθυντής του τον ενημερώνει επίσης ότι η εργασία 

με τους νέους θα συνεχιστεί και ότι θα πρέπει να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα κοινωνικής 

δράσης. 

Η είδηση αυτή φέρνει τον Robert στα όριά του. Όχι μόνο θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να 

δεσμεύσει τους νέους χωρίς να τους βλέπει δια ζώσης, αλλά μαθαίνει επίσης ότι κανένας 

που δεν είναι από το καταφύγιο αστέγων δεν θα μπορεί να εργαστεί εθελοντικά εκεί για 

κάποιο χρονικό διάστημα. Η είδηση αυτή καταρρακώνει τον Robert, καθώς έχει περάσει τις 

τελευταίες εβδομάδες προετοιμάζοντας τους νέους για το πρόγραμμα κοινωνικής δράσης 

τους για την επισιτιστική φτώχεια. Όταν ο Robert επιστρέφει στο σπίτι του, μιλάει με τη 

σύζυγό του. Της λέει ότι θα πρέπει να βρει έναν νέο τρόπο να συνεργαστεί με τους νέους με 

απομακρυσμένο τρόπο, της λέει επίσης ότι αισθάνεται ότι δεν θα μπορέσει να ολοκληρώσει 

το πρόγραμμα κοινωνικής δράσης και να δώσει στους νέους την υποστήριξη που τους αξίζει. 

Η σύζυγός του τον διαβεβαιώνει ότι όλα θα πάνε καλά και είναι σίγουρη ότι θα βρει λύση 

στα τρέχοντα προβλήματά του. Ο Robert δεν κοιμάται καλά εκείνο το βράδυ, είναι εντελώς 

ανήσυχος και ανησυχεί για το μέλλον, καθώς πραγματικά δεν ξέρει τι να κάνει. Σκέφτεται το 

ερώτημα "Πώς θα εργαστώ με αυτούς τους νέους εξ αποστάσεως χωρίς να βρισκόμαστε;". 

Ήταν αρκετά δύσκολο να δουλεύει τα θέματα σε εβδομαδιαία βάση παραδίδοντας 

εργαστήρια και υποστηρίζοντάς τους σε ατομική βάση. 

Την επόμενη μέρα ο Robert συνειδητοποιεί ότι θα πρέπει πραγματικά να καταστρώσει 

στρατηγική και να βρει ένα σχέδιο για να περάσει τους επόμενους μήνες. Όχι μόνο πρέπει να 

συνεχίσει να προετοιμάζει τους νέους για την απασχόληση, αλλά πρέπει επίσης να 

ολοκληρώσει μαζί τους ένα πρόγραμμα κοινωνικής δράσης. Χρειάζεται ένα σχέδιο και 

χρειάζεται ένα σχέδιο γρήγορα! Ο Robert αποφασίζει να απευθυνθεί στον διευθυντή του, 

καθώς θεωρεί ότι είναι σημαντικό να βρει έναν τρόπο να έρθει σε επαφή με όλους τους νέους 

εντός του ξενώνα. Ο Robert συνειδητοποιεί ότι δεν έχουν όλοι φορητούς υπολογιστές ή 

τηλέφωνα με δεδομένα για να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Ο Robert λέει στον διευθυντή 

του ότι θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να δανείσουν ή να παράσχουν τεχνολογίες σε αυτούς 
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τους νέους, ώστε να είναι σε θέση να συμμετάσχουν πλήρως στο πρόγραμμα και να 

συνεχίσουν τη δουλειά που έχει γίνει μαζί τους μέχρι τώρα.  

Ο διευθυντής του Robert επιστρέφει και του εξηγεί ότι κατάφεραν να λάβουν 

χρηματοδότηση από έναν οργανισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αγορά φορητών 

υπολογιστών και τάμπλετ για τους νέους. Ο Robert δέχεται τα νέα με χαρά, καθώς αισθάνεται 

εκείνη τη στιγμή ότι έχει γίνει ένα σημαντικό βήμα και ότι θα μπορέσει πράγματι να συνεχίσει 

να εργάζεται με τους νέους με σταθερό τρόπο. Ωστόσο, αυτό δημιουργεί ένα νέο ερώτημα 

για τον Robert. Δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ στο παρελθόν την τεχνολογία με αυτόν τον 

τρόπο, καθώς όλη η δουλειά που έχει κάνει με τους νέους ήταν δια ζώσης. Πώς θα αλλάξει η 

χρήση αυτής της τεχνολογίας τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι αλληλεπιδρούν με τον Robert 

και τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται με το πρόγραμμα; Αυτό αποτελεί σοβαρή ανησυχία 

για τον Robert. Ανησυχεί επίσης για το αν οι νέοι θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την 

τεχνολογία κατάλληλα και να εμπλακούν με αυτήν με σημαντικό τρόπο για να ολοκληρώσουν 

το έργο κοινωνικής δράσης. Όταν ο Robert πηγαίνει στο σπίτι του, μιλάει με τη σύζυγό του 

γι' αυτό, συλλογίζεται μαζί της για τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Μπορεί να δώσει την ίδια 

υποστήριξη στους νέους σε ένα διαδικτυακό δωμάτιο; Μπορεί να διασφαλίσει ότι διατηρεί 

τον έλεγχο της συζήτησης; Θα αισθάνονται οι νέοι ασφαλείς κατά τη διάρκεια των 

συνεδριών; Η σύζυγός του του λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει τα Breakout Rooms (στο 

Zoom ή στο Microsoft Teams) για να μιλήσει στους νέους 1:1, αν χρειαστεί. Ο Robert είναι 

πολύ τυχερός που η σύζυγός του εργάζεται στη δημιουργική βιομηχανία, έχει πάντα 

εξαιρετικές ιδέες! Ο Robert πιστεύει επίσης ότι θα πρέπει να προσεγγίσει τον διευθυντή του 

και να ζητήσει ένα δεύτερο άτομο στο διαδίκτυο. Ο Robert απορρίπτει γρήγορα την ιδέα, 

καθώς δεν θέλει να φανεί ότι αγωνίζεται και έχει επίσης υψηλό επίπεδο επαγγελματικής 

υπερηφάνειας. 

Το πρώτο πράγμα που συνειδητοποιεί ο Robert ότι πρέπει να κάνει είναι να συγκαλέσει μια 

συνάντηση με τους νέους και να τους ρωτήσει τις απόψεις τους για τη νέα κατάσταση, πώς 

τους έχει κάνει να αισθάνονται και πόσο σίγουροι αισθάνονται για τη χρήση της τεχνολογίας 

ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτόν και στο πρόγραμμα. Ο Robert καλεί όλους 

τους νέους στο τηλέφωνο και τους ενημερώνει ότι έχει φορητούς υπολογιστές και τάμπλετ 

που θα μοιράσει σε όλους. Τους ρωτά επίσης ποιος είναι ο τρόπος επικοινωνίας που 

προτιμούν. Πολλοί από τους νέους λένε στον Robert ότι θα προτιμούσαν να 

χρησιμοποιήσουν μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για να πραγματοποιούν 
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συναντήσεις, να συζητούν και να δημιουργούν ομαδικές συζητήσεις. Η πλατφόρμα ή η 

εφαρμογή που επέλεξαν οι νέοι είναι το WhatsApp. Για τον Robert αυτό θα είναι ένα νέο 

ταξίδι εξερεύνησης, καθώς προηγουμένως είχε μικρή εμπειρία στον κόσμο των διαδικτυακών 

κοινωνικών μέσων, καθώς η πλειονότητα της εργασίας του συνήθως λάμβανε χώρα πρόσωπο 

με πρόσωπο. 

Ο Robert πραγματοποιεί την πρώτη συνάντηση της ομάδας WhatsApp στο διαδίκτυο. 

Πραγματοποιεί τρεις συναντήσεις με 7 νέους σε κάθε κλήση. Αυτό είναι μια εντελώς νέα 

εμπειρία, καθώς ο Robert συνειδητοποιεί ότι είναι πολύ διαφορετικός ο συντονισμός όλων 

αυτών των νέων σε ένα διαδικτυακό φόρουμ. Παρά τις ανησυχίες του, η συνάντηση είναι μια 

τεράστια επιτυχία, οι νέοι είναι πραγματικά χαρούμενοι που θα λάβουν φορητούς 

υπολογιστές και τάμπλετ για να μπορούν να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ο 

Robert είναι επίσης σε θέση να αποκτήσει dongles δεδομένων ώστε να διασφαλίσει ότι όσοι 

δεν έχουν δεδομένα θα έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο. 

Κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας παραδίδονται φορητοί υπολογιστές, ταμπλέτες 

και στικάκια για dongle δεδομένων στους νέους του ξενώνα. Ο Robert συνειδητοποιεί επίσης 

ότι θα πρέπει να πραγματοποιήσει μια συνεδρία για να παρουσιάσει την κατάλληλη χρήση 

της τεχνολογίας και τη δεοντολογία διαδικτυακής επικοινωνίας: τον τρόπο με τον οποίο 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στο διαδίκτυο. Αυτό ήταν κάτι που προηγουμένως δεν 

χρειαζόταν να κάνει και δεν είχε αναλογιστεί τη σημασία του κατά τη διάρκεια του έργου. 

Επίσης, ο Robert αναρωτιέται πώς θα μπορέσει να κάνει τους νέους να νιώσουν ότι 

υποστηρίζονται ατομικά, παρόλο που δεν μπορεί να τους βλέπει πρόσωπο με πρόσωπο. 

Για να προσθέσει το επίπεδο εξατομίκευσης, ο Robert αποφασίζει να διασφαλίσει ότι θα 

μιλάει με κάθε νέο σε ατομική βάση τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ο Robert 

χρησιμοποιεί ζωντανή βιντεοκλήση στο WhatsApp για να μιλήσει σε κάθε έναν από τους 

νέους. Επιμένει να χρησιμοποιούν οι νέοι αυτή την κάμερα στο τηλέφωνό τους, καθώς 

θεωρεί ότι το γεγονός ότι μπορούν να βλέπουν ο ένας τον άλλον είναι πιο ωφέλιμο από μια 

απλή τηλεφωνική κλήση. Ωστόσο, υπάρχουν φορές που ο μόνος τρόπος που μπορεί να 

επικοινωνήσει με τους νέους είναι να τους τηλεφωνήσει. Μερικές φορές κάποια 

υποτυπώδης επαφή είναι καλύτερη από καθόλου. 

Ορισμένοι από τους νέους ενημερώνουν τον Robert ότι δεν θα συμμετάσχουν στο 

πρόγραμμα κοινωνικής δράσης. Λένε ότι, καθώς ο Robert δεν μπορεί να έρθει σε αυτούς στον 
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ξενώνα νέων, δεν είναι προετοιμασμένοι να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν τις 

συναντήσεις μέσω διαδικτύου. Ο Robert πιστεύει ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο χαμηλό 

ακαδημαϊκό τους επίπεδο και στην αδυναμία τους να χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Αυτό 

ανησυχεί τον Robert, καθώς θέλει να παρέχει σε όλους τους νέους όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη υποστήριξη. Αποφασίζει να μιλήσει με τους υπεύθυνους του ξενώνα και με έναν 

από τους βασικούς εργαζόμενους των νέων για να τους ενημερώσει για την κατάσταση και 

να ζητήσει τη βοήθειά τους για την εμπλοκή όσων δυσκολεύονται. 

Ο Robert πραγματοποιεί τη δεύτερη πλήρη διαδικτυακή συνάντησή του στο WhatsApp μια 

εβδομάδα αργότερα. Το επίκεντρο αυτού του εργαστηρίου με τους νέους είναι τώρα να 

αποφασίσουν πώς μπορούν να ολοκληρώσουν ένα έργο κοινωνικής δράσης χωρίς να είναι 

σε θέση να βρίσκονται στην τοπική κοινότητα, καθώς δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το έργο 

τους για τη επισιτιστική φτώχεια. Ορισμένοι από τους νέους αρχίζουν να μιλούν για τις 

εμπειρίες που είχαν από την παραμονή τους στον ξενώνα και για το πώς αυτό τους έκανε να 

αισθάνονται. Τότε ο Robert σκέφτεται: αν καταφέρει να κάνει τους νέους να σκεφτούν με πιο 

θετικό τρόπο τις εμπειρίες που βίωσαν ενώ ήταν εγκλωβισμένοι στον ξενώνα, αυτό μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για να ενδυναμώσει άλλους νέους που βιώνουν παρόμοιες εμπειρίες. Ο 

Robert πρέπει απλώς να βρει έναν τρόπο ή ένα μέσο για να πραγματοποιήσει αυτή την ιδέα. 

Εκείνο το βράδυ ο Robert μιλάει στη γυναίκα του. Της μιλάει για το πρόγραμμα και για το 

γεγονός ότι πρέπει πραγματικά να βρει έναν τρόπο να εμπλέξει τους νέους σε ένα πρόγραμμα 

κοινωνικής δράσης που γίνεται εξ αποστάσεως. Καθώς η σύζυγός του εργάζεται στον τομέα 

των δημιουργικών τεχνών, του προτείνει: "Γιατί να μην γυρίσουμε μια ταινία;". Ο Robert 

πηδάει από την χαρά του στο σαλόνι. Ευχαριστεί τη σύζυγό του και αρχίζει να σχεδιάζει. Αν 

καταφέρει να βάλει τον καθένα από τους νέους να κινηματογραφήσει τον εαυτό του, τότε 

μπορεί να τους υποστηρίξει να συγκεντρώσουν και να επεξεργαστούν όλο το υλικό και να το 

μετατρέψουν σε μια ταινία μικρού μήκους για την κοινωνική απομόνωση και τις στρατηγικές 

που χρησιμοποίησαν οι νέοι για να ξεπεράσουν αυτή την απομόνωση. 

Κατά τη διάρκεια των επόμενων ημερών και εβδομάδων, ο Robert πραγματοποιεί 

πολυάριθμες διαδικτυακές συναντήσεις με τους νέους, όχι μόνο χρησιμοποιώντας το 

WhatsApp, αλλά και διεξάγοντας συνεδρίες Zoom και Microsoft Teams. Αντιλαμβάνεται ότι 

αυτό θα βελτιώσει επίσης την τεχνολογική τους νοημοσύνη και θα ενισχύσει την 

αυτοπεποίθησή τους στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνολογία.  
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Ο Robert μοιράζει διαφορετικούς ρόλους σε διαφορετικούς νέους. Όλοι τους θα έχουν ένα 

λεπτό στην ταινία. Όλοι θα πρέπει να μιλήσουν για ένα σύνολο ερωτήσεων που έχει 

επινοήσει ο Robert. Ορισμένοι από τους νέους εκφράζουν στον Robert ότι δεν αισθάνονται 

σίγουροι για την κάμερα ή ότι δυσκολεύονται να μιλήσουν άμεσα. Για να το αντιμετωπίσει 

αυτό ο Robert διεξάγει εργαστήρια που όλα επικεντρώνονται γύρω από την επικοινωνία και 

σιγά-σιγά οι νέοι που αρχικά ήταν επιφυλακτικοί με τη συμμετοχή τους στο βίντεο 

καταλήγουν να χαίρονται που τους γυρίζουν και να μιλούν με αυτοπεποίθηση. 

Μια άλλη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο Robert είναι ότι όλοι οι νέοι βρίσκονται σε 

εσωτερικούς χώρους στον ξενώνα. Ανησυχεί ότι η ταινία θα είναι άνευρη λόγω της έλλειψης 

σκηνών σε εξωτερικούς χώρους. Κατά την κλήση μέσω WhatsApp σε μερικούς από τους 

νέους, ένας από αυτούς ανέφερε στον Robert γιατί δεν χρησιμοποιούν τον κοινόχρηστο κήπο 

και το στούντιο που βρίσκεται στο υπόγειο του ξενώνα. Ο Robert πιστεύει ότι αυτή είναι μια 

φανταστική ιδέα και χαίρεται που οι νέοι λύνουν επίσης προβλήματα. 

Ο Robert ξοδεύει μεγάλο μέρος του χρόνου του τις επόμενες εβδομάδες συγκεντρώνοντας 

όλο το υλικό που του έστειλαν οι νέοι μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω WhatsApp. 

Ο Robert δεν ήξερε πόσο χρονοβόρα θα ήταν όλα αυτά, και πάλι όλα αυτά ήταν μια τεράστια 

καμπύλη εκμάθησης γι' αυτόν, καθώς δεν είχε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση στο παρελθόν, 

έχοντας να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία με έναν νέο τρόπο. 

Μεταξύ του Robert και των νέων, η ταινία μπορεί να μονταριστεί και να διανεμηθεί σε όλους 

τους συμμετέχοντες και τους ενδιαφερόμενους στο πλαίσιο του έργου. Ο Robert 

ολοκληρώνει ένα σύντομο εργαστήριο αξιολόγησης με τους νέους ζητώντας τους να 

προβληματιστούν σχετικά με τις εμπειρίες τους και το πώς η τεχνολογία έπαιξε σημαντικό 

ρόλο στο να μπορέσουν να συνεχίσουν το έργο και να μπορέσουν να συμμετάσχουν στο έργο. 

Η ανατροφοδότηση από τους νέους ήταν συντριπτικά θετική. Ορισμένοι μάλιστα σχολίασαν 

ότι το γεγονός ότι ο Robert τους προμήθευσε τεχνολογία, τους έκανε εργαστήρια για το πώς 

να χρησιμοποιούν την τεχνολογία κατάλληλα και συνέχισε την υποστήριξή του καθ' όλη τη 

διάρκεια του έργου ήταν σημαντικός παράγοντας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν μια 

πολύ δύσκολη κατάσταση. 

Ο Robert κατανοεί επίσης ότι έπρεπε να προσαρμόσει μια μικτή προσέγγιση για τη μάθηση 

και τη συμμετοχή των νέων στο πλαίσιο του προγράμματος και την ολοκλήρωση της 

κοινωνικής τους δράσης. Έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα υψηλό επίπεδο διάκρισης και 
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ενδοσκόπησης της δικής του πρακτικής και των κινήτρων του κατά τη διάρκεια αυτού του 

έργου. Δεν ήταν καθόλου εύκολη υπόθεση... 

 

 

1. Τι θα κάνατε στη θέση του Robert αν έπρεπε να εργαστείτε εξ αποστάσεως με την ομάδα 

πελατών σας; 

2. Πιστεύετε ότι μπορείτε να παρέχετε στους πελάτες σας το ίδιο επίπεδο υποστήριξης 

μέσω διαδικτύου; Σε αντίθεση με το πρόσωπο με πρόσωπο. 

3. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Robert αν η ομάδα δεν είχε γνωριστεί ποτέ μεταξύ της 
πριν βγει στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα σχετικά με τη 
δέσμευση ατόμων και τη βοήθειά τους να συνδεθούν καθαρά διαδικτυακά; 

4. Γιατί ο Robert αισθάνθηκε ότι έπρεπε να μιλήσει στη σύζυγό του - πού ήταν οι 

συνάδελφοί του; Γιατί πιστεύετε ότι δεν χρησιμοποίησε τον προϊστάμενό του για 

υποστήριξη; 

5. Μετά την ανάγνωση της ιστορίας, στη θέση σας πιστεύετε πως θα χρειαστείτε ψηφιακή 

κατάρτιση ή συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη για να καλύψετε τις ανάγκες των πελατών 

σας σε ένα μεταβαλλόμενο τοπίο;  

 

Ερωτήσεις, σχόλια και θέματα συζήτησης 


