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Αποποίθςθ Ευκυνϊν:
Με τθ χριςθ αυτοφ του εγχειρίδιου, αποδζχεςτε πλιρωσ αυτι τθν ερμθνευτικι
ριτρα. Σο παρόν εγχειρίδιο ζχει παραχκεί μόνο για τουσ ςκοποφσ του
προγράμματοσ PESE και για κανζνα άλλο ςκοπό, ςυνεπϊσ δεν ςυνίςταται να
χρθςιμοποιείται από τρίτουσ.
Σο περιεχόμενο αυτοφ του εγχειριδίου δεν αποτελεί και δεν πρζπει να
χρθςιμοποιείται ωσ ςυμβουλευτικόσ οδθγόσ. Οφτε θ Εκνικι Αρχι του Ηνωμζνου
Βαςιλείου υπεφκυνθ για το πρόγραμμα Erasmus+, (“Εκνικι Αρχι”), οφτε θ Εκνικι
Τπθρεςία του Ηνωμζνου Βαςιλείου υπεφκυνθ για το πρόγραμμα Erasmus+
(“Εκνικι Τπθρεςία”) οφτε οποιοδιποτε πρόςωπο που τουσ εκπροςωπεί μπορεί
να κεωρθκεί υπεφκυνο για τθ χριςθ του εγχειριδίου και οποιαδιποτε
πλθροφορία που περιλαμβάνεται ςε αυτό.
Η Εκνικι Αρχι και θ Εκνικι Τπθρεςία δεν ζχουν επικυρϊςει οφτε παρζχει
παρατθριςεισ ι πιςτοποιιςεισ ωσ προσ τθν ποιότθτα, φφςθ ι
αποτελεςματικότθτα αυτοφ του εγχειριδίου, οφτε ωσ προσ τθν ακρίβεια,
πλθρότθτα, θ επάρκεια πλθροφοριϊν που περιλαμβάνονται ςε αυτό. Εάν
επικυμείτε να χρθςιμοποιιςετε υλικό από το παρόν εγχειρίδιο, ςυμφωνείτε ότι
αναγνωρίηετε ότι το υλικό ζχει δθμιουργθκεί από τθν Εκνικι Τπθρεςία του
Ηνωμζνου Βαςιλείου υπεφκυνθ για προγράμματα Erasmus +.1

Αυτό το πρόγραμμα ζχει χρθματοδοτθκεί με τθ ςτιριξθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Η παροφςα ζκδοςθ
αντιπροςωπεφει μόνο τισ απόψεισ των ςυγγραφζων και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι δεν μπορεί να κεωρθκεί
υπεφκυνθ για οποιαδιποτε χριςθ πλθροφοριϊν από αυτι.
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Ειςαγωγι – Επιςκόπθςθ Σου Ζργου
Σο ζργο Professional English Language Skills for Employability Across EU (PESE)
φζρνει μαηί ζξι οργανιςμοφσ-εταίρουσ από ζξι χϊρεσ: Centre for Social Innovation
(CSI) – Κφπροσ, MECB Ltd - Μάλτα, Lusófona University - Πορτογαλία,
TEAM4Excellence (T4E) – Ρουμανία, Babel Idiomas – Λςπανία και Eurospeak
Language Schools Ltd, Θνωμζνο Βαςίλειο.
Οι κυριότεροι ςτόχοι του ζργου είναι: θ δθμιουργία υψθλισ ποιότθτασ
εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςτα Επαγγελματικά Αγγλικά, διακζςιμο ειδικά για
άνεργουσ πολίτεσ ςτθν Ευρϊπθ, παραγωγι ετοιμοπαράδοτου πλαιςίου εκμάκθςθσ
για προγράμματοσ μακθμάτων ςτα Επαγγελματικά Αγγλικά που μπορεί να
βοθκιςει κακθγθτζσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ και άλλουσ εκπαιδευτζσ, και
αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν των ανζργων πολιτϊν τισ
οποίεσ δεξιότθτεσ απαιτοφν οι ςφγχρονοι εργοδότεσ.
Σο ζργο ζχει ςκοπό να εξερευνιςει τθν αγορά εργαςίασ ςτισ χϊρεσ εταίρουσ και να
κακιερϊςει ςυγκεκριμζνεσ Αγγλικζσ δεξιότθτεσ που οι εργοδότεσ απαιτοφν από
τουσ υπαλλιλουσ τουσ. Οι πλθροφορίεσ κα ςυνενωκοφν και κα αποτελζςουν μζροσ
του εγχειριδίου/οδθγοφ που κα λειτουργιςει ωσ ςθμείο αναφοράσ από το οποίο κα
αναπτυχκεί ζνα πλαίςιο εκμάκθςθσ για το πρόγραμμα μακθμάτων. Σο
ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα μακθμάτων κα λειτουργιςει ωσ βάςθ για τθν
θλεκτρονικι ςειρά μακθμάτων ςτθ χριςθ Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν, ειδικά
ςχεδιαςμζνο για άνεργουσ ςτθν Ευρϊπθ.
Ελπίηουμε ότι αυτι θ ςειρά μακθμάτων κα αυξιςει τισ πικανότθτεσ εργοδότθςισ
τουσ. Σο γεγονόσ ότι θ ςειρά μακθμάτων κα είναι διακζςιμθ ςε θλεκτρονικι μορφι
κα βοθκιςει και άτομα που ηουν ςε αγροτικζσ περιοχζσ και δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε
ςχολζσ γλωςςϊν ι μακθμάτων κατ’ ίδιαν.
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IO1 - Εγχειρίδιο ςχετικά με τισ απαιτιςεισ των εργοδοτϊν για
Επαγγελματικά Αγγλικά ςτισ χϊρεσ-εταίρουσ
Σο παρόν εγχειρίδιο είναι το πρϊτο πνευματικό παραδοτζο (ΠΠ) το οποίο
δθμιουργικθκε μζςω του ζργου και προετοιμάςτθκε με τθ πλιρθ ςυμβολι όλων
των εταίρων του ζργου. Βαςίηεται ςε ζρευνα που διεξιχκθ από τουσ οργανιςμοφσ
εταίρουσ οφτωσ ϊςτε να ανακαλφψουν και κακιερϊςουν ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ
δεξιότθτεσ ςτα Αγγλικά απαιτοφν οι ςθμερινοί εργοδότεσ ςτο χϊρο εργαςίασ.
Σα πιο κάτω ευριματα κα λειτουργιςουν ωσ ςθμείο αναφοράσ για τθ δθμιουργία
ενόσ πλαιςίου εκμάκθςθσ για Επαγγελματικά Αγγλικά με ςκοπό τθν αφξθςθ
απαςχολθςιμότθτασ, που με τθ ςειρά του κα λειτουργιςει ωσ βάςθ για τθ
δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ προγράμματοσ μακθμάτων ειδικά για άνεργουσ
πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Σο εγχειρίδιο αποτελείται από τρία κεφάλαια τα οποία υποδιαιροφνται ςε ενότθτεσ.
Σο πρϊτο κεφάλαιο αποτελείται από τθν περίλθψθ των ερευνθτικϊν ευρθμάτων
ςχετικά με τισ απαιτιςεισ Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν δεξιοτιτων ςτο χϊρο εργαςίασ.
Σο δεφτερο κεφάλαιο είναι ζνασ οδθγόσ καλϊν πρακτικϊν με τεχνικζσ παρζμβαςθσ
για αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων ανζργων πολιτϊν και το τελευταίο κεφάλαιο
περιλαμβάνει μια χαρτογράφθςθ των απαιτοφμενων δεξιοτιτων και ικανοτιτων.
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Κεφάλαιο 1: Περίλθψθ αποτελεςμάτων ςτισ χϊρεσ-εταίρουσ
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τα ευριματα ζρευνασ θ οποία διεξιχκθ από τουσ
οργανιςμοφσ-εταίροuσ ςτισ χϊρεσ τουσ ςχετικά με ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ Αγγλικζσ
δεξιότθτεσ απαιτοφν οι ςφγχρονοι εργοδότεσ από τουσ υπαλλιλουσ τουσ. Σα
ευριματα και θ ανάλυςθ από τον κάκε οργανιςμό-εταίρο παρατίκενται ςτισ
διάφορεσ ενότθτεσ του κεφαλαίου.
Αυτι θ ζρευνα χωρίηεται ςε δφο μζρθ: πρωτογενι και δευτερογενι.
Θ πρωτογενισ ζρευνα διεξιχκθ με τθ χριςθ ςυνεντεφξεων με διευκυντζσ
επιχειριςεων και οργανιςμϊν, υπεφκυνουσ ανκρϊπινου δυναμικοφ κακϊσ και
δαςκάλουσ γλωςςϊν και εκπαιδευτζσ είτε αυτοπροςϊπωσ είτε τθλεφωνικϊσ είτε με
τθ χριςθ διαδικτυακϊν ερωτθματολογίων. Μια ςειρά από ερωτιςεισ, θ οποία
αποςτάλκθκε ςτουσ οργανιςμοφσ-εταίρουσ αποτζλεςε τθ βάςθ των
ερωτθματολόγιϊν ι/και ςυνεντεφξεων.
Θ δευτερογενισ ζρευνα επικεντρϊκθκε ςε πλθροφορίεσ από διάφορεσ πθγζσ,
κυρίωσ από θλεκτρονικζσ ςελίδεσ μζςων ενθμζρωςθσ, ιςτοςελίδεσ υπθρεςιϊν
ςταδιοδρομίασ, εταιρειϊν, ακαδθμαϊκι ζρευνα δθμοςιευμζνθ ςτο διαδίκτυο,
ιςτολόγιο (blog), αγγελίεσ εργαςίασ κακϊσ και άλλεσ πθγζσ.
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Περίλθψθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τισ απαιτιςεισ των εργοδοτϊν
για Επαγγελματικά Αγγλικά ςτθν Ιςπανία
Λόγω των αυςτθρϊν πολιτικϊν ςε ςχζςθ με τθ γλϊςςα και του αναποτελεςματικοφ
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ κατά τθ διάρκεια του κακεςτϊτοσ του Φράνκο, θ
Λςπανία ζχει εκτεκεί λιγότερο ςε ξζνεσ γλϊςςεσ- ιδιαίτερα ςτα Αγγλικά – ςε
ςφγκριςθ με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ.
Θ αγορά εργαςίασ ςτθν Λςπανία παρουςιάηει ςοβαρά διαρκρωτικά προβλιματα,
όπωσ υψθλά ποςοςτά ανεργίασ ςε νεαρά άτομα και άτομα άνω των 50 ετϊν,
εργατικό δυναμικό με χαμθλι ειδίκευςθ και μεγάλο αρικμό εκτάκτων υπαλλιλων.
Θ δομι των επιχειριςεων ςτθν Λςπανία είναι εξαιρετικά κατακερματιςμζνθ,
αποτελοφμενθ από μικρζσ επιχειρθματικζσ μονάδεσ. Οκτϊ ςτισ δζκα επιχειριςεισ
ςτθν Λςπανία ζχουν δφο ι λιγότερουσ υπαλλιλουσ.
Με βάςθ μια διεκνι ζρευνα, μεγάλο ποςοςτό εργαςίασ ζχει απωλεςκι λόγω
ανεπαρκϊν γλωςςικϊν δεξιοτιτων. Από τισ εταιρίεσ τισ οποίεσ ςυμμετείχαν ςτθν
ζρευνα, περιςςότερεσ ιςπανικζσ επιχειριςεισ (19%) διλωςαν απϊλεια εργαςίασ ςε
ςφγκριςθ με γαλλικζσ (13%) και γερμανικζσ (10%) λόγω ζλλειψθσ γλωςςικϊν
δεξιοτιτων.
To Economist Intelligence Unit διεξιγαγε παγκόςμια ζρευνα το 2012 ςτθν οποία
μετροφςε τθν επίδραςθ τθσ επικοινωνίασ και πολιτιςτικϊν εμποδίων ςτο χϊρο
εργαςίασ. Η Ιςπανία ξεχϊριςε ςε αυτι τθν αναφορά για τθν ζλλειψθ γλωςςικισ
πολυμορφίασ. 40% των ιςπανικϊν επιχειριςεων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα
πιςτεφουν ότι οι δυςκολίεσ ςτθν επικοινωνία ςε μθ-μθτρικζσ γλϊςςεσ ζχει
παρεμποδίςει ςθμαντικά τισ διαςυνοριακζσ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ.
φμφωνα με τθν 7θ ζκκεςθ τθσ Adecco ςχετικά με τθν απαςχολθςιμότθτα και τισ
γλϊςςεσ, 33.4% των προςφορϊν εργαςίασ ςτθν Λςπανία απαιτοφν από τουσ
υποψιφιουσ να μιλοφν διάφορεσ γλϊςςεσ. Αυτι θ απαίτθςθ είναι ευκζωσ ανάλογθ
με τθν επαγγελματικι κατθγορία. 51.7% των διευκυντικϊν κζςεων ηθτοφν υψθλοφ
επιπζδου αγγλικζσ δεξιότθτεσ.
Σα Αγγλικά είναι θ πιο περιηιτθτθ γλϊςςα ςτθν αγορά εργαςίασ (90% των
προςφορϊν εργαςίασ) και ακολουκοφν τα Γαλλικά, (7.2%), Γερμανικά (7,1%),
Πορτογαλικά (1.3%), Λταλικά (0.8%). ε αντίκεςθ, με βάςθ ερεφνα από τθ Cambridge
Monitor θ οποία δθμοςιεφκθκε από τθν Cambridge University Press, 44% των
υπαλλιλων που ςυμμετείχαν, αξιολόγθςαν το επίπεδο των Αγγλικϊν τουσ ωσ
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‘χαμθλό’ and ‘πολφ χαμθλό’. Μόνο 22% διλωςαν ότι ζχουν ‘ψθλι’ or ‘πολφ ψθλι
γνϊςθ Αγγλικϊν.
Οι πιο υψθλζσ απαιτιςεισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα παρατθρείται ςε επαγγελματικοφσ
τομείσ όπωσ τραπεηικά, οικονομικά, νομικι, τθλεπικοινωνίεσ και πλθροφορικι. Οι
απαιτιςεισ είναι χαμθλότερεσ ςε τομείσ όπωσ ο τουριςμόσ, δραςτθριότθτεσ
αναψυχισ, ξενοδοχειακά, μεταφορζσ, διανομζσ και υπθρεςίεσ, πικανϊσ λόγω του
ότι οι υπάλλθλοι ςτον τομζα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν τείνουν να χρθςιμοποιοφν πιο
απλά, κακθμερινά Αγγλικά.
Οι μζκοδοι που χρθςιμοποιοφνται για τθν αξιολόγθςθ των επιπζδου Αγγλικϊν
του εργατικοφ προςωπικοφ είναι θ εξζταςθ Αγγλικϊν κατά τθ ςυνζντευξθ για τθ
κζςθ εργαςίασ από εξωτερικοφσ παροχείσ, (11%), εξζταςθ Αγγλικϊν κατά τθ
ςυνζντευξθ για τθ κζςθ εργαςίασ θ οποία ετοιμάςτθκε από τον εργοδότθ (28%)
ςυνζντευξι για τθ κζςθ εργαςίασ ςτθν αγγλικι γλϊςςα (58%), δίπλωμα ςτθ διεκνι
αγγλικι γλϊςςα (22%), εξζταςθ Αγγλικϊν θ οποία διεξιχκθ κατά τθ ςχολικι
εκπαίδευςθ (31%), ι κάτοχοσ πτυχίου κατά το οποίο θ διδαςκαλία ιταν ςτθν
αγγλικι γλϊςςα (39%).

Πρωτογενισ ζρευνα
Ποιζσ επαγγελματικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ είναι οι πιο περιηιτθτεσ για τουσ
εργοδότεσ ςτθν Ιςπανία;
Απεςτάλθ ερωτθματολόγιο ςε διάφορεσ επιχειριςεισ, από μικρά, τοπικά
καταςτιματα μζχρι διεκνείσ τράπεηεσ και οι ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοί
προζρχονταν από διάφορα υπόβακρα. Μετά από ανάλυςθ των 30 απαντιςεων,
ςυμπεράναμε ότι οι πιο περιηιτθτεσ γλωςςικζσ επικοινωνιακζσ ανάγκεσ είναι θ
ικανότθτα ςυνομιλίασ με πελάτεσ και αγοραςτζσ, ςυμμετοχι ςε επαγγελματικζσ
ςυναντιςεισ, τθλεφωνικζσ ςυνομιλίεσ, παρουςιάςεισ, προφορικζσ οδθγίεσ και
ςυμμετοχι ςε τιλε- ςυνζδρια.
Ομιλίεσ προϊκθςθσ/διαφιμιςθσ και κοινωνικζσ ςυνομιλίεσ φάνθκε να είναι οι
λιγότερο περιηιτθτεσ δεξιότθτεσ από τουσ εργοδότεσ.
Από τισ δεξιότθτεσ ακρόαςθσ, οι τθλεφωνικζσ ςυνομιλίεσ κεωρικθκαν οι πιο
ςθμαντικζσ. Επίςθσ θ κατανόθςθ επίςθμων και ανεπίςθμων ςυνομιλίων
κεωρικθκαν ιςάξιασ ςθμαςίασ. Επιπρόςκετα, για το 50% των ςυμμετεχόντων, θ
ικανότθτα ενεργοφσ ακρόαςθσ κεωρείτο ςθμαντικι. Σζλοσ, θ ικανότθτα κατανόθςθσ
διαφορετικϊν προφορϊν δε κεωρείτο ιδιαίτερα ςθμαντικι (27%).
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χετικά με τισ γραπτζσ δεξιότθτεσ, θ ςυγγραφι emails κεωρείτο θ πιο περιηιτθτθ
(72%), και ακολουκεί θ ςυγγραφι ςυμβολαίων, αναφορϊν, προτάςεων, οδθγιϊν
και εγχειριδίων, ιςτοςελίδων και περιεχόμενο ιςτολογίου (blog). Δόκθκε λιγότερθ
ςθμαςία ςτθ ςυγγραφι υπομνθμάτων και τθν καταγραφι αποκεμάτων.
Θ ανάγνωςθ email, κεωρικθκε επίςθσ θ ςθμαντικι δεξιότθτα ανάγνωςθσ (83%). Σα
κοινωνικά δίκτυα, οι κριτικζσ και τα επαγγελματικά άρκρα (ανάγνωςθ) απαιτοφνταν
από 50%, 38% και 30% των επιχειριςεων αντίςτοιχα.
Όταν ερωτικθκαν για τθ ςθμαντικότθτα των μαλακϊν ι οριηοντίων δεξιοτιτων (soft
skills), οι ςυμμετζχοντεσ τόνιςαν τθ ςθμαςία δεξιοτιτων επίλυςθσ προβλθμάτων
(88%), τθν αυτοπεποίκθςθ (70%), τθ δθμιουργικότθτα (64%) και τθν ομαδικι
εργαςία (70%). Θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ, θ αντιμετϊπιςθ κρίςιμων
καταςτάςεων και θ κατάλλθλθ γλϊςςα του ςϊματοσ προ-απαιτοφνταν από 50% των
επιχειριςεων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. Δόκθκε λιγότερθ ςθμαςία ςτθν
πολιτιςμικι επίγνωςθ (23%).
Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ απάντθςαν ότι οι υπάλλθλοι τουσ χρθςιμοποιοφςαν
τθν αγγλικι γλϊςςα με τουσ πελάτεσ τουσ μόνο περιςταςιακά (66%). 27% διλωςαν
ότι χρθςιμοποιοφν τθν αγγλικι γλϊςςα κακθμερινά για να επικοινωνιςουν με τουσ
πελάτεσ τουσ. Μόνο 11% χρθςιμοποιοφν τα Αγγλικά για να επικοινωνιςουν με
ςυναδζλφουσ ςτισ ομάδεσ εργαςίασ τουσ. 11% των ςυμμετεχόντων διλωςαν ότι
απαιτοφν μόνο ικανότθτεσ γραφισ ςτα Αγγλικά.
Σο πιο ςυχνά απαιτοφμενο επίπεδο γλωςςικισ ικανότθτασ είναι B1 (44%),
ακολουκεί το B2 (38%) και C1 (27%).
Σο δεφτερο ερωτθματολόγιο είχε ωσ ςκοπό να εξερευνιςει τισ απόψεισ
εκπαιδευτϊν τθσ αγγλικισ γλϊςςασ που εργάηονται με επιχειρθματίεσ πελάτεσ.
υγκεντρϊκθκαν 16 απαντιςεισ.
Μεγαλφτερθ ςθμαςία δόκθκε ςτθ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται ςε επαγγελματικζσ
ςυναντιςεισ, ςυνεντεφξεισ και τθλεφωνικι επικοινωνία (86-93%), και ακολοφκωσ ςε
προφορικζσ οδθγίεσ, διεξαγωγι τιλε-ςυνεδριϊν και εξυπθρζτθςθ πελατϊν (7073%). 60% των εκπαιδευτϊν επίςθσ ανζφερε ωσ ςθμαντικζσ τισ ςυηθτιςεισ κατά τθ
διάρκεια επαγγελματικϊν γευμάτων, παροχι εποικοδομθτικισ κριτικισ ςε
ςυναδζλφουσ και πραγματοποίθςθ παραγγελιϊν. 7% επίςθσ ανζφερε τθ μείωςθ
προφοράσ ςε επαγγελματίεσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ επίςθσ διλωςαν ότι θ γλϊςςα για επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ,
οι αποτελεςματικζσ τεχνικζσ προϊκθςθσ ιδεϊν/προϊόντων (pitching) και οι τακτικζσ
διαπραγματεφςεων ιταν τα πιο δφςκολα κζματα που καλοφνταν να διδάξουν.
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Καλζσ ικανότθτεσ ακρόαςθσ αναφζρκθκαν ωσ οι πιο περιηιτθτεσ ςε τθλεφωνικοφσ
διαλόγουσ (87%), τιλε-ςυνζδρια (73%), ανεπίςθμεσ ςυηθτιςεισ (87%) και επίςθμεσ
αναφορζσ (73%). Επίςθσ, θ ικανότθτα κατανόθςθσ προφορϊν κεωρείται πολφ
ςθμαντικι από το 67% των ερωτθκζντων. Μικρότερθσ ςθμαςίασ κεωρικθκαν οι
διαδικτυακζσ, ραδιοφωνικζσ μεταδόςεισ (podcasts), ςειρζσ και διαδικτυακά
ςεμινάρια (webinars) (6.7%).
Θ ςυγγραφι αναφορϊν και emails αναφζρκθκαν ωσ οι πιο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ
(93%), και ακολοφκωσ θ ςυγγραφι προτάςεων, υπομνθμάτων, προγραμμάτων
ςυναντιςεων, οδθγιϊν και ευχαριςτιριων επιςτολϊν ι επιςτολϊν απολογίασ
(περίπου 60%).
Οι πιο ςυχνά αναφερόμενεσ δεξιότθτεσ ανάγνωςθσ που αναφζρκθκαν ιταν άρκρα,
τεχνολογικζσ αναφορζσ, ανάλυςθ επιχειρθςιακϊν περιπτϊςεων μελζτθσ, κοινωνικά
μζςα δικτφωςθσ και επιςτθμονικι ζρευνα.
Θ αυτοπεποίκθςθ ωσ μαλακι ι οριηόντια δεξιότθτα (soft skill) αναφζρκθκε από
όλουσ τουσ εκπαιδευτζσ. ‘Άλλεσ ςθμαντικζσ μαλακζσ ι οριηόντιεσ δεξιότθτεσ (soft
skills) που αναφζρκθκαν ιταν θ επίλυςθ προβλθμάτων (67%), θ ομαδικι εργαςία
(73%), θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ (67%), θ πεικϊ (60%), το επιχειρθςιακό
πρωτόκολλο (78%) και θ πολιτιςμικι επίγνωςθ (50%). Οι λιγότερo περιηιτθτεσ
μαλακζσ ι οριηόντιεσ δεξιότθτεσ (soft skills) ιταν θ αντιμετϊπιςθ κρίςιμων
καταςτάςεων και τεχνικζσ διαχείριςθσ άγχουσ (20%).
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ διδάςκουν ςχετικά με τθ γλϊςςα του ςϊματοσ ςε
επιχειριςεισ. Οι εκφράςεισ του προςϊπου, ο κϊδικασ ενδυμαςίασ και θ
ςθμειολογία τθσ απόςταςθσ (proxemics) διδάςκονται από 67%, 58% and 17% των
εκπαιδευτικϊν αντίςτοιχα.
Εκμάκθςθ γλϊςςασ ςτθν Ιςπανία
Λόγω τθσ αναγνϊριςθσ του προβλιματοσ του χαμθλοφ επιπζδου Αγγλικϊν κακϊσ
και τθν ανάγκθ για βελτίωςθ των γλωςςικϊν δεξιοτιτων του πλθκυςμοφ, θ
ιςπανικι κυβζρνθςθ κακϊσ και οι κυβερνιςεισ αυτόνομων κοινοτιτων ζχουν πάρει
ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ:
1. Σα Escuelas Oficiales de Idiomas, πάνω από 300 κζντρα ςε ολόκλθρθ τθν Λςπανία, τα
οποία προςφζρουν επιχορθγθμζνθ διδαςκαλία γλωςςϊν και επίςθμα αναγνωριςμζνα
διπλϊματα.
2. Τποτροφίεσ και οικονομικι ενίςχυςθ για τθν εκμάκθςθ ξζνων γλωςςϊν,
ιδιαίτερα Αγγλικϊν, ποςό που φτάνει τα €73 εκατομμφρια το χρόνο.
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3. Εργοδότθςθ ςε δθμόςια ςχολεία πζραν των 2,800 βοθκϊν γλωςςικισ
διδαςκαλίασ, εκ των οποίων 1,200 είναι βόρειο-Αμερικανοί.
4. Σο πρόγραμμα British Council Bilingual Schools του Τπουργείου
Παιδείασ, ενεργό ςε 122 ςχολεία ςτθν περιοχι τθσ Μαδρίτθσ.
5. Σα δίγλωςςα ςχολεία, τα οποία ιδρφκθκαν από κάκε αυτόνομθ κοινότθτα.
6. Κάποιοι κυβερνθτικοί οργανιςμοί κακϊσ και εργατικζσ ενϊςεισ προςφζρουν
δωρεάν μακιματα γενικϊν Αγγλικϊν ςε άνεργουσ.
Εταιρικζσ αγορζσ
Μερικοί από τουσ μεγαλφτεροσ οργανιςμοφσ του ιςπανικοφ επιχειρθςιακοφ τομζα
ζχουν ςθμειϊςει επιτυχία τθν τελευταία δεκαετία ςτισ ςτρατθγικζσ διεκνοποίθςθσ.
Παράδειγμα αποτελοφν οι Banco Santander, Union Fenosa, Telefónica και
Iberdrola.
Παράλλθλα με τθν κυβζρνθςθ, αρκετζσ ιςπανικζσ εταιρείεσ επενδφουν τϊρα ςε
μεγάλο βακμό ςτθν ανάπτυξθ των αγγλικϊν γλωςςικϊν δεξιοτιτων του μεςαίου
και ανϊτερου διοικθτικοφ τουσ προςωπικοφ (13).
Πικανά προβλιματα:
1. Παρά τθν αξιοςθμείωτθ αφξθςθ των δθμοςιϊν δίγλωςςων κζντρων ςτθν Λςπανία
(κατά τθν περίοδο 2010-2011, 240,154
μακθτζσ φοιτοφςαν ςε δίγλωςςο
πρόγραμμα ςε ιςπανικζσ περιοχζσ, κατά τθν περίοδο 2016-2017 αυτό το ποςοςτό
ανζβθκε 360% ςε 1.1 εκατομμφρια, (με βάςθ τθ μελζτθ EL PAÍS study of από το
Τπουργείο Παιδείασ), αν και οι ειδικοί υποςτθρίηουν ότι δεν ζχει διεξαχκεί αρκετι
ανάλυςθ οφτε υπάρχουν αντικειμενικά δεδομζνα ςχετικά με τθν επίδραςθ τθσ
δίγλωςςθσ εκμάκθςθσ.
2. Επικρατεί μεγάλθ ανθςυχία λόγω του ότι θ γλωςςικι διδακτικι μεκοδολογία
που χρθςιμοποιείται είναι αρχαϊκι και ότι οι εκπαιδευτικοί, ςυγκεκριμζνα, δεν
κατζχουν επαρκείσ δεξιότθτεσ, οφτωσ ϊςτε να διδάξουν επιτυχϊσ το δίγλωςςο
πρόγραμμα μακθμάτων/πρόγραμμα μακθμάτων ολοκλθρωμζνθσ εκμάκθςθσ
περιεχομζνου και γλϊςςασ (CLIL) το οποίο ζχει εφαρμοςτεί ςε ολόκλθρο το
εκπαιδευτικό ςφςτθμα.
3. Λόγω των πιζςεων και περιοριςμϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, οι επιχορθγιςεισ για
πρόςωπα και επιχειριςεισ που παρακολουκοφν μακιματα γλωςςϊν ζχει μειωκεί
και τείνει να δίνεται μόνο ςε ανϊτερο διοικθτικό προςωπικό.
4. Ζλλειψθ μακθμάτων προςαρμοςμζνων ςτισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ των
υπαλλιλων εταιρειϊν. Θ πλειοψθφία των ςχολείων προςφζρει μόνο μακιματα
γενικϊν Αγγλικϊν.
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5. ‘Ζλλειψθ δωρεάν μακθμάτων για άνεργουσ.
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Περίλθψθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τισ απαιτιςεισ των εργοδοτϊν
για Επαγγελματικά Αγγλικά ςτθν Πορτογαλία.
Πρωτογενισ ζρευνα
Για να εξερευνιςουμε τισ απαιτιςεισ των εργοδοτϊν ςτα Επαγγελματικά Αγγλικά
ςτθν Πορτογαλία, διεξιγαμε πρωτογενι ζρευνα με τθ χριςθ ςυνεντεφξεων ςε
εκπαιδευτζσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε επιχειριςεισ και με τθ χριςθ
ερωτθματολογίων τα οποία ςτάλκθκαν ςε εταιρίεσ/οργανιςμοφσ.
Με βάςθ τισ πλθροφορίεσ από τισ ςυνεντεφξεισ με εκπαιδευτζσ, ςυμπεράναμε ότι,
τισ περιςςότερεσ φορζσ, μόνο το μεςαίο και ανϊτερο διοικθτικό προςωπικό ζχει
πρόςβαςθ ςε μακιματα Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν και επίςθσ ότι υπάρχει
αυξανόμενθ ηιτθςθ για προςωπικά μακιματα προςαρμοςμζνα ςτισ ςυγκεκριμζνεσ
ατομικζσ ανάγκεσ. Οι εκπαιδευτζσ αυτοί τόνιςαν ότι, επι του παρόντοσ, οι εταιρίεσ
ηθτοφν περίπου το ίδιο επίπεδο γραπτϊν και προφορικϊν επικοινωνιακϊν
δεξιοτιτων, κακϊσ χρθςιμοποιοφν τθν αγγλικι γλϊςςα για τισ κακθμερινζσ τουσ
δραςτθριότθτεσ.
Όπωσ προαναφζρκθκε, ςτάλκθκε ερωτθματολόγιο ςε εταιρίεσ/οργανιςμοφσ κυρίωσ
ςτθν περιοχι τθσ Λιςαβόνασ και τισ τριγφρω περιοχζσ και λάβαμε 24 απαντιςεισ
από μικρζσ, μικρομεςαίεσ και 2 μεγάλεσ επιχειριςεισ, από ζνα ευρφ φάςμα τομζων
όπωσ: υπθρεςίεσ, τραπεηικά, πλθροφορικι, εκπαίδευςθ, βιομθχανία, αςφαλιςτικζσ,
επικοινωνίεσ, υγεία, τουριςμό, διανομι, λιανικι πϊλθςθ και τον τρίτο τομζα.
Οι επιχειριςεισ απαιτοφν από τουσ υπαλλιλουσ τουσ άριςτθ γνϊςθ προφορικϊν και
γραπτϊν αγγλικϊν δεξιοτιτων αλλά το επίπεδο και οι ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ
κακορίηονται από τθ κζςθ (ςτθν επιχείρθςθ), κακϊσ 63% των επιχειριςεων
ανζφεραν ότι απαιτοφν προθγμζνεσ δεξιότθτεσ και άριςτθ γνϊςθ.
Όςον αφορά το είδοσ των δραςτθριοτιτων που διεξάγονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα,
οι απαντιςεισ διζφεραν, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ να δίνεται ςτθν εξυπθρζτθςθ
πελατϊν, ςυμμετοχι ςε επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ, τθλεφωνικζσ διαςκζψεισ,
παρουςιάςεισ, επίλυςθ προβλθμάτων με ςυναδζλφουσ, ςυγγραφι αναφορϊν και
εξειδικευμζνων εγγράφων, πρακτικϊν, ςθμειϊςεων, emails, επιςτολϊν, οδθγιϊν,
κανόνων και προδιαγραφϊν, κακθμερινι προφορικι επικοινωνία με πελάτεσ και
προϊςτάμενουσ ςε ξζνεσ χϊρεσ, διαχείριςθ κοινωνικϊν μζςων δικτφωςθσ, και
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τθλεφωνικι επικοινωνία. Μποροφμε, λοιπόν, να ςυμπεράνουμε ότι θ προφορικι
και γραπτι επικοινωνία χρθςιμοποιοφνται παράλλθλα.
Όςον αφορά τθ ςυχνότθτα χριςθσ Αγγλικϊν ςτον εργαςιακό χϊρο, 63% των
ερωτθκζντων ανζφεραν κακθμερινζσ, ςυνεχόμενεσ αλλθλεπιδράςεισ, με μόνο μια
εταιρεία να δθλϊνει μθ ςυχνι χριςθ Αγγλικϊν, και τισ υπόλοιπεσ εβδομαδιαία
χριςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.
χετικά με τθ προθγοφμενθ εμπειρία ςε μακιματα Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν, 20%
των εταιρειϊν διλωςαν ότι οι υπάλλθλοι τουσ δεν ζχουν ςυμμετζχει κακόλου ςε
τζτοια μακιματα, 33% ανζφερε ότι το προςωπικό τθσ παρακολοφκθςαν ι
παρακολουκοφν μακιματα Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν και οι υπόλοιποι διλωςαν
ότι παρακολοφκθςαν μακιματα Αγγλικϊν ςτθ μζςθ εκπαίδευςθ, ςτο πανεπιςτιμιο
ι ςε ςχολεία γλωςςϊν όπωσ Cambridge, British Council και Wall Street.
Με βάςθ τισ πλθροφορίεσ που ςυγκεντρϊκθκαν, μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι οι
επιχειριςεισ εκτιμοφν και αναμζνουν ότι οι υπάλλθλοι τουσ κα διακζτουν άριςτθ
γνϊςθ γραπτϊν και προφορικϊν Αγγλικϊν και γνϊςθ του λεξιλογίου που
χρθςιμοποιείται ςτον τομζα τουσ.
Μόνο ζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ (μια τράπεηα) ανζφερε ότι οι δεξιότθτεσ των
υπαλλιλων τουσ αξιολογοφνται ςε τακτικι βάςθ και δθμιουργοφν αναπτυξιακά
ςχζδια με βάςθ τισ εντοπιηόμενεσ ανάγκεσ. Ζνασ άλλοσ ςυμμετζχοντασ διλωςε ότι θ
διδαςκαλία Αγγλικϊν πρζπει να ςτοχεφει ςτθν τρζχουςα πραγματικότθτα και
ανάγκεσ του επιχειρθματικοφ κόςμου και μόνο μία επιχείρθςθ τόνιςε τθν ανάγκθ
για πολιτιςμικι επίγνωςθ, πζρα των γραπτϊν και προφορικϊν δεξιοτιτων.
Εν κατακλείδι, μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι, αν και οι επιχειριςεισ αναμζνουν
από τουσ υπαλλιλουσ τουσ να διακζτουν άριςτθ γνϊςθ Αγγλικϊν, οι περιςςότεροι
ερωτθκζντεσ δεν παρζχουν κανζνα πρόγραμμα αγγλικϊν μακθμάτων ςτο
προςωπικό τουσ, κακϊσ 20% των εταιρειϊν διλωςε ότι το προςωπικό τουσ δεν
παρακολοφκθςε μακιματα Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν και περίπου 47% ανζφερε
ότι οι υπάλλθλοι τουσ παρακολοφκθςαν μακιματα Αγγλικϊν ςτο γυμνάςιο,
πανεπιςτιμιο ι ςχολεία γλωςςϊν, αλλά δεν παρακολοφκθςαν μακιματα
Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν.
Δευτερογενισ ζρευνα
τθν Πορτογαλία, οι γλωςςικζσ δεξιότθτεσ κεωροφνται ςθμαντικζσ όλο και
περιςςότερο από πρόςωπα και επιχειριςεισ, παρουςιάηοντασ ςθμαντικι πρόοδο
από το 2007 μζχρι το 2016, όταν 71.8% των ενθλίκων (18-64 χρονϊν) διλωςαν ότι
γνωρίηουν τουλάχιςτον μια ξζνθ γλϊςςα (αφξθςθ από 52%, 9 χρόνια πριν) (Ribeiro,
Calvão & Simões, 2019, p. 82).
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Σο 2016, ο οργανιςμόσ Cambridge English ςε ςυνεργαςία με τουσ QS δθμοςίευςαν
μια παγκόςμια αναςκόπθςθ των Αγγλικϊν γλωςςικϊν δεξιοτιτων ςτο χϊρο
εργαςίασ ςε διάφορουσ εργαςιακοφσ τομείσ με τίτλο English at Work (Cambridge
English,
2016).
Θ
ςυγκεκριμζνθ
ζρευνα
(http://englishatwork.cambridgeenglish.org/), ςυγκζντρωςε δεδομζνα από πάνω
από 5,300 εργοδότεσ ςε 38 χϊρεσ/εδάφθ οι οποίοι ςυμπλιρωςαν τθν ετιςια QS
Global Employer Survey, κακϊσ και πλθροφορίεσ από ειδικοφσ από το Cambridge
English. Όςον αφορά τθν Πορτογαλία, θ ζρευνα ζδειξε ότι το εργατικό δυναμικό
είναι κατάλλθλα προετοιμαςμζνο: 84% του προςωπικοφ ςε ανϊτερεσ διοικθτικζσ
κζςεισ κατείχαν τισ απαραίτθτεσ αγγλικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνταν για να
επιτφχουν ςτο ρόλο τουσ (ποςοςτό πολφ μεγαλφτερο από το 78% του παγκοςμίου
μζςου όρου).
Παρόμοια αποτελζςματα παρατθρικθκαν ςε υπαλλιλουσ ςε τομείσ όπωσ θ
προϊκθςθ αγακϊν (marketing), λογιςτικά και οικονομικά (81% και 67%
αντίςτοιχα για τθν Πορτογαλία, ςε ςφγκριςθ με τον παγκόςμιο μζςο όρο των 74%
και 64% αντίςτοιχα). Οι πωλιςεισ είναι ο μόνοσ τομζασ όπου οι Πορτογάλοι
ςθμειϊνουν παρόμοια ποςοςτά με το παγκόςμιο μζςο όρο, κακϊσ 70% του
εργατικοφ δυναμικοφ ςε αυτό το τομζα διακζτουν τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ ςτα
Αγγλικά για το επάγγελμα τουσ.
Σο υψθλό επίπεδο Αγγλικϊν δεξιοτιτων ςτθ Πορτογαλία είναι επίςθσ εμφανζσ
και ςε μια πρόςφατθ ζρευνα με τον τίτλο “EF English Proficiency Index 2020”
(Education First, 2020), θ οποία διεξιχκθ από τον οργανιςμό Education First με
δείγμα το οποίο “αντιπροςωπεφει ενιλικεσ εκπαιδευόμενουσ ςε γλϊςςεσ από
ζνα ευρφ φάςμα θλικιϊν” (Education First, 2020, ς. 44) τθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα θ
Πορτογαλία καταλαμβάνει τθν 7θ κζςθ ςτθν κατθγορία άριςτων γλωςςικϊν
δεξιοτιτων. Κάποια παραδείγματα από τισ δραςτθριότθτεσ τα πρόςωπα ςε αυτι
τθν κατθγόρια μποροφν να διεκπεραιϊςουν είναι: “ χριςθ διαφοροποιθμζνθσ
και κατάλλθλθσ γλϊςςασ ςε κοινωνικζσ καταςτάςεισ, ανάγνωςθ κειμζνων
ανωτζρου επιπζδου με ευκολία, διαπραγμάτευςθ ςυμβολαίων με φυςικοφσ
ομιλθτζσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ.”(Education First, 2020, ς. 46). Eπιπρόςκετα, θ
προαναφερόμενθ μελζτθ του 2016 υπζδειξε ότι 9% των εργοδοτϊν ςτθν
Πορτογαλία (ςε ςφγκριςθ με το 4% του παγκόςμιου μζςου όρου) ςκόπευε να
βελτιϊςει τισ Αγγλικζσ δεξιότθτεσ των υπαλλιλων τουσ και ςτουσ 4 ρόλουσ που
αναφζρονται ςτθ ςυγκεκριμζνθ ζρευνα: ανϊτατθ διοίκθςθ, προϊκθςθ αγακϊν
(marketing), λογιςτικι και οικονομικά, και πωλιςεισ (Cambridge English, 2016).
Αυτό το εφρθμα τονίηει τθ ςθμαςία των Αγγλικϊν δεξιοτιτων για τουσ
Πορτογάλουσ εργοδότεσ ωσ ςφνολο, και ιδιαίτερα, όπωσ αναφζρεται ςτθν
ιςτοςελίδα ςχετικά με τθν ζρευνα, για ανϊτερουσ και μεςαίουσ διοικθτικοφσ
ρόλουσ. (http://englishatwork.cambridgeenglish.org).
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Με ςκοπό τθν περαιτζρω αν και ίςωσ ανακριβι κατανόθςθ των παρόντων
απαιτιςεων όςον αφορά τισ αγγλικζσ δεξιότθτεσ, διεξιχκθ ζρευνα ςτθν ιςτοςελίδα
SapoEmprego (www.emprego.sapo.pt), αναηθτϊντασ αγγελίεσ εργαςίασ οι οποίεσ
ανζφεραν ωσ προ-απαιτοφμενο τθ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ. Θ αναηιτθςθ
ζλαβε μζροσ ςτισ 5 Δεκεμβρίου. 2,137 αγγελίεσ περιλάμβαναν το προαναφερκζν
κριτιριο, αλλά ο αρικμόσ είναι παραπλανθτικόσ κακϊσ πολλζσ αγγελίεσ είχαν
δθμοςιευκεί επαναλαμβανόμενεσ φορζσ.
Σα ςυμπεράςματα που διεξιγαμε από τθν αναηιτθςθ είναι:
-

Θ πλειοψθφία των αγγελιϊν εργαςίασ θ οποία περιλάμβανε τα Αγγλικά ωσ
προαπαιτοφμενο ιταν για ρόλουσ ςχετικοφσ με τθν τεχνολογία (τεχνικοί
υπολογιςτϊν, διευκυντζσ δικτφων, προγραμματιςτζσ λογιςμικοφ, διαχειριςτζσ
ςυςτθμάτων, προγραμματιςτζσ, ςφμβουλοι τεχνολογίασ και επιχειρθματικισ
ευφυΐασ και προγραμματιςτζσ τθλεφωνικϊν εφαρμογϊν). Αγγελίεσ εργαςίασ ςε
τθλεφωνικά κζντρα κακϊσ και κζντρα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν απαιτοφςαν τθ
γνϊςθ Αγγλικϊν, αλλά και οι αγγελίεσ ςε επιχειριςεισ ακινιτων, οι οποίεσ
επιχειριςεισ βρίςκονταν ςε περιοχζσ με μεγάλο αρικμό ξζνων πελάτων όπωσ οι
Cascais, Estoril, Sintra (και γφρω περιοχζσ), Algarve ι Madeira. Οι κζςεισ
εργαςίασ ςε πωλιςεισ επίςθσ ηθτοφςαν γνϊςθ Αγγλικϊν όταν οι εν λόγω
επιχειριςεισ διεξιγαγαν και διεκνείσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, ο αρικμόσ
προςφορϊν εργαςίασ για κζςεισ ςτον τομζα τθσ νομικισ και λογιςτικισ ιταν
πολφ περιοριςμζνοσ (ςε εταιρείεσ οι οποίεσ διλωςαν ότι ςυνεργάηονται με
διεκνείσ πελάτεσ). Αξίηει να ςθμειωκεί ότι κζςεισ εργαςίασ ςτον τομζασ τθσ
φιλοξενίασ και τροφοδοςίασ (catering) ιταν ελάχιςτζσ, λόγω τθσ πανδθμίασ,
κακϊσ κζςεισ εργαςίασ ςε αυτοφσ του τομείσ, πάντα απαιτοφν τθ γνϊςθ
Αγγλικϊν (ςυχνά ςε ψθλό επίπεδο).

-

Αυτά τα ευριματα ςχετικά με τθ ηιτθςθ ςε κάκε τομζα ςυμφωνοφν με
δεδομζνα για τθν Πορτογαλία από τθν πλατφόρμα EURES τθσ Ευρωπαϊκισ
Επιτροπισ (ανανεϊκθκε τον Οκτϊβριο του 2020), θ οποία τόνιςε τθν ανάγκθ
για
επαγγελματίεσ
ςτον
τομζα
τθσ
Πλθροφορικισ
και
ςε
τθλεφωνικά/επιχειρθματικά κζντρα (EURES, δεσ παραπομπι πιο κάτω).

Ποιεσ δεξιότθτεσ ςτα Αγγλικά;
Θ αόριςτθ και αςαφισ διατφπωςθ αγγελιϊν εργαςίασ ςχετικά με τισ αγγλικζσ
δεξιότθτεσ που απαιτοφν το εφιςτά δφςκολο να αναγνωριςτοφν ςυγκεκριμζνοι
τομείσ όςον αφορά τθν επικοινωνία ςε αυτι τθ γλϊςςα ι ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ
πιο περιηιτθτεσ ςε ςυγκεκριμζνο επιχειρθςιακό ι οικονομικό κλάδο. Παρόλα αυτά,
λόγω τθσ εξειδίκευςθσ ςε οριςμζνουσ τομείσ, τζτοια γενικά ςυμπεράςματα δεν
είναι κακόλου διαφωτιςτικά. Αυτό που χρειάηονται ςιμερα οι ομιλθτζσ τθσ
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αγγλικισ γλϊςςασ ωσ ξζνθ γλϊςςα είναι αυτό που θ Celce-Murcia (2008)
περιγράφει ωσ ‘αλλθλεπιδραςτικι ικανότθτα’, θ οποία περιλαμβάνει τθ γνϊςθ
παραγωγισ λόγου ςε διαπροςωπικζσ αλλθλεπιδράςεισ, τθν ικανότθτα διαλόγου με
τθ ςειρά/εναλλάξ, τθν επαρκι χριςθ ςιωπισ, γλϊςςα του ςϊματοσ και απόςταςθσ
μεταξφ των ομιλθτϊν.
Οι πιο πάνω δεξιότθτεσ αναφζρονται επίςθσ ςε μια ζρευνα του 2000 ςχετικά με τισ
γλωςςικζσ ανάγκεσ ςτον επιχειρθςιακό τομζα ςτθν οποία ςυμμετείχαν Ευρωπαϊκζσ
πολυεκνικζσ εταιρίεσ (Didiot-Cook, Gauthier & Scheirlinckx, 2000), ςτθν οποία
ζρευνα θ χριςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε υψθλό, ςχεδόν φυςικό επίπεδο
ςυμπεριλάμβανε τθ λιψθ αποφάςεων, τθν πεικϊ, το χειριςμό παραπόνων, τθ
διαπραγμάτευςθ, τθ διαχείριςθ κρίςεων, τθν επίλυςθ ςυγκροφςεων, τθν υποβολι
ςυςτάςεων και τθν εφαρμογι ςτρατθγικϊν. Αν και γνωρίηουμε ότι θ ςυγκεκριμζνθ
ζρευνα διεξιχκθ 20 χρόνια πριν και πολλά ζχουν αλλάξει ςτον επιχειρθςιακό τομζα
από τότε, πιςτεφουμε ότι θ ανάγκθ για αυτζσ τισ δεξιότθτεσ είναι πιο αναγκαία από
πότε, αν λάβουμε υπόψθ τθ πολυπλοκότθτα και το εφροσ των επιχειρθςιακϊν
δραςτθριοτιτων ςτθ ςθμερινι εποχι.
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Περίλθψθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τισ απαιτιςεισ των εργοδοτϊν
για Επαγγελματικά Αγγλικά ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο
Αρχικά, διεξιχκθ πρωτογενι ζρευνα, μζςω επικοινωνίασ με τοπικοφσ εργοδότεσ,
ινςτιτοφτα γλωςςϊν και ςυναδζλφουσ εκπαιδευτικοφσ οι οποίοι παρείχαν
μακιματα Αγγλικισ γλϊςςασ ςε εταιρείεσ.
Αυτοί οι οργανιςμοί προζρχονταν από τθ νότια Αγγλία, τισ επαρχίεσ του Berkshire,
Hampshire και West Sussex, κακϊσ θ νοτιοανατολικι Αγγλία κεωρείται θ δεφτερθ
μεγαλφτερθ ςτθ ςυγκζντρωςθ επιχειριςεων ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο μετά το
Λονδίνο, με 1,272 ανά 1000 άτομα (Small Business People, 2020). Θ πλειοψθφία των
επιχειριςεων που προςεγγίςτθκαν βρίςκονταν ςτθ περιοχι Reading ςτο
Berkshire, Southampton και Portsmouth ςτο Hampshire, και Chichester ςτο δυτικό
Sussex. Θ πυκνότθτα του πλθκυςμοφ διζφερε ςθμαντικά από πόλθ ςε πόλθ. Σο
Portsmouth είναι θ πιο πυκνοκατοικθμζνθ πόλθ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο μετά από το
Λονδίνο με 5,373 κατοίκουσ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο και ακολουκεί το
Southampton με 5,050, το Reading με 4,045, και το Chichester με μόνο 154
κατοίκουσ ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο (ONS, 2020). Σα είδθ επιχειριςεων επίςθσ
διζφεραν από πόλθ ςε πόλθ. Ο τομζασ τθσ φιλοξενίασ είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμζνοσ
ςτο Reading, με πολλά ξενοδοχεία και εςτιατόρια που εξυπθρετοφν τουρίςτεσ και
επιχειρθματίεσ. Διακζτει επίςθσ μεγάλο αρικμό διεκνϊσ αναγνωριςμζνων και
υψθλισ ζνταςθσ γνϊςθσ επιχειριςεων Σεχνολογίασ-Πλθροφορικισ - ΣΠ (IT).
Οι επιχειριςεισ και οργανιςμοί με τουσ οποίουσ ιρκαμε ςε επικοινωνία
κυμαίνονταν από μικρζσ ςε μεγάλου μεγζκουσ και ςε τομείσ όπωσ βιομθχανικι
παραγωγι, λογιςτικι, ΣΠ, επιβολι νόμου, νομικά και τραπεηικά. Αυτζσ οι
επιχειριςεισ λειτουργοφςαν είτε ςε τοπικό είτε ςε διεκνζσ επίπεδο και
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εργοδοτοφςαν κατά μζςο όρο 8% με 10% αλλοδαπό προςωπικό, με εξαίρεςθ τισ
αρχζσ επιβολισ του νόμου και τισ εταιρίεσ βιομθχανικισ παραγωγισ, οι οποίεσ
εργοδοτοφςαν προςωπικό κυρίωσ από τθ Νιγθρία, που αποτελοφςε περίπου το 1%
του επαγγελματικοφ και διοικθτικοφ εργατικοφ δυναμικοφ, και 45% αντίςτοιχα.
Οι ερωτιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τισ ςυνεντεφξεισ αφοροφςαν τισ δεξιότθτεσ
επικοινωνίασ που απαιτοφςαν οι εργοδότεσ από τουσ υπαλλιλουσ τουσ ςε
επαγγελματικζσ κζςεισ και ιταν ανοικτοφ και κλειςτοφ τφπου. Οι ερωτιςεισ ανικαν
ςτισ πιο κάτω κατθγορίεσ:
 Μθ-λεκτικι επικοινωνία (πολιτιςμικι επίγνωςθ και γλϊςςα του ςϊματοσ)
 Λεκτικι/ προφορικι επικοινωνία (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ακρόαςθσ)
 Γραπτι επικοινωνία (ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ ανάγνωςθσ)

Ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ αυτισ τθσ ζρευνασ ιταν να αναγνωρίςει ςυγκεκριμζνεσ
δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ καταπιάνεται ζνασ επαγγελματίασ ςε επιχείρθςθ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτό, δθμιουργικθκαν οι εξισ ερωτιςεισ:
1. Ποιεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ηθτάτε να διακζτουν οι υπάλλθλοι ςασ;
2. Ποιεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ηθτάτε να διακζτουν οι υπάλλθλοι ςασ οι
οποίοι εργάηονται ςε ανϊτερεσ/εξειδικευμζνεσ/επαγγελματικζσ κζςεισ;
3. Ποιεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ηθτάτε να διακζτουν οι υπάλλθλοι των οποίων
θ μθτρικι τουσ γλϊςςα δεν είναι τα Αγγλικά;
4. Ποιεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ηθτάτε να διακζτουν οι υπάλλθλοι των οποίων
θ μθτρικι τουσ γλϊςςα είναι τα Αγγλικά;
5. Από τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ που δεν αναφζρατε πιο πάνω, ποιεσ από τισ
ακόλουκεσ κεωρείτε ότι είναι απαραίτθτεσ για τουσ υπαλλιλουσ ςασ ςε
επαγγελματικό επίπεδο;
Γραπτι επικοινωνία: αναφορζσ, κατακζςεισ μαρτφρων, προςφορζσ, ςυγγραφι
νομικϊν επιςτολϊν, ευχαριςτιριεσ και απολογθτικζσ επιςτολζσ, εκτιμιςεισ,
κανόνεσ, νομικά ζγγραφα, προγράμματα ςυναντιςεων, λίςτεσ αποκεμάτων,
εγχειρίδια, υπομνιματα, ενθμερωτικά δελτία, δελτία τφπου και προτάςεισ.
Προφορικι επικοινωνία: προεδρία ςε επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ, παρουςιάςεισ,
παροχι εποικοδομθτικισ κριτικισ ςτο προςωπικό (feedback), πεικάρχθςθ και
απολφςεισ, ανακρίςεισ, προφορικζσ οδθγίεσ, επεξιγθςι λεπτομερειϊν και υποβολι
παραγγελιϊν.
6. Σι εργαςίεσ καλοφνται να εκτελζςουν ςτα Αγγλικά οι υπάλλθλοι ςασ;
7. Πόςο ςυχνά εκτελείται θ κάκε εργαςία;
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8. Σι εμπειρίεσ ζχουν οι επαγγελματίεσ ςτθν επιχείρθςθ ςασ με μακιματα
Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν;
9. Τπάρχει κάτι άλλο που κα κζλατε να προςκζςετε ςχετικά με τθ γραπτι και
προφορικι επικοινωνία;
10. Παρακαλϊ μοιραςτείτε οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ που πιςτεφετε ότι
μποροφν να μασ βοθκιςουν καλφτερα να κατανοιςουμε τισ απαιτιςεισ των
εργοδοτϊν ςτθ νότια Αγγλία όςο αφορά τισ αγγλικζσ δεξιότθτεσ.
Οι πιο περιηιτθτζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνταν από τισ επιχειριςεισ, τθ βιομθχανία
και κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ ιταν εξαιρετικζσ ικανότθτεσ ακρόαςθσ κακϊσ
επίςθσ και γραπτι και προφορικι επικοινωνία. Όςον αφορά τθν επικοινωνία,
ηθτοφςαν να είναι ςαφισ, περιεκτικι και εςτιαςμζνθ.
Επίςθσ κεωρείται αναγκαία θ ικανότθτα των υπαλλιλων να ςυμμετζχουν πλιρωσ
ςε επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ. Οι εργοδότεσ επίςθσ κατζδειξαν ςυγκριμζνεσ
γλωςςικζσ και μθ-γλωςςικζσ δεξιότθτεσ.
υγκεκριμζνα,
οι
εργοδότεσ
ανζφεραν
ότι
οι
υπάλλθλοι
ςε
επαγγελματικοφσ/εξειδικευμζνουσ ρόλουσ, απαιτείτο να διακζτουν τισ κατάλλθλεσ
γλωςςικζσ δεξιότθτεσ για να επικοινωνοφν αποτελεςματικά με τουσ ανϊτερουσ
τουσ, υφιςτάμενουσ τουσ, ςυναδζλφουσ, άλλο προςωπικό και ακόμα πιο ςθμαντικό
με πελάτεσ. Επίςθσ, κεωρείτο απαραίτθτθ θ κατανόθςθ και παροχι γραπτϊν και
προφορικϊν οδθγιϊν.
Αυτό ιταν ιδιαίτερα ςθμαντικό για όςουσ εργάηονται ςε επικίνδυνα περιβάλλοντα
όπωσ οικοδομι, βαριά βιομθχανία ι αρχι επιβολισ νόμου, όπου θ αςφάλεια
κεωρείται υψίςτθσ ςθμαςίασ, και ςε νομικά επαγγζλματα, όπου θ ακρίβεια
κεωρείται απαραίτθτθ.
Οι εργοδότεσ επίςθσ ανζφεραν ότι οι μθ-λεκτικζσ δεξιότθτεσ ιταν απαραίτθτεσ,
όπωσ για παράδειγμα θ διεκδικθτικότθτα, θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ όπωσ θ
ενςυναίςκθςθ και πρόβλεψθ και κατανόθςθ των αναγκϊν και των ανθςυχιϊν των
ςυνανκρϊπων τουσ, θ αυτοπεποίκθςθ και θ φιλοφροςφνθ.
Επιπρόςκετα παρατθρικθκε από τθ πλειοψθφία των ςυνεντεφξεων ότι το μθ
ικαγενζσ διευκυντικό προςωπικό με υψθλά προςόντα, το οποίο εργαηόταν με
τοπικοφσ φυςικοφσ ομιλθτζσ χρειαηόταν υψθλότερου βακμοφ επικοινωνιακζσ
ικανότθτεσ και πολιτιςμικι κατανόθςθ τθσ γλϊςςασ που χρθςιμοποιεί το εργατικό
προςωπικό, περιβάλλον ςτο οποίο οι γλωςςικζσ ‘δυναμικζσ’ ιταν διαφορετικζσ από
το επαγγελματικό, γραφειακό περιβάλλον. Σο ίδιο παρατθρικθκε και ςτουσ
επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ νομικισ, οι οποίοι απαιτείτο να χρθςιμοποιοφν μθτυπικι γλϊςςα με τουσ πελάτεσ τουσ.
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Ακολουκεί περίλθψθ των απαιτιςεων από τουσ εργοδότεσ:
Τοπικοί υπάλλθλοι των οποίων θ μθτρικι γλϊςςα είναι θ Αγγλικι
 Κατανόθςθ του τι κεωρείται ‘διεκνι’ Αγγλικά και ςυνειδθτι προςπάκεια μείωςθσ

ιδιωμάτων και λεξιλογίου βαςιςμζνο ςε πολιτιςμικά ςτοιχεία.
 Ανοικτό μυαλό και κοινωνικι ευαιςκθςία ςτθν επικοινωνία.
Υπάλλθλοι των οποίων θ μθτρικι γλϊςςα δεν είναι θ Αγγλικι
 Δεξιότθτεσ ανάπτυξθσ αυτοπεποίκθςθσ για παρουςιάςεισ
 Δεξιότθτεσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ
 Δεξιότθτεσ τθλεδιάςκεψθσ
 Κατάλλθλθ παροχι εποικοδομθτικισ κριτικισ (feedback)
 Ανεπτυγμζνεσ δεξιότθτεσ ακρόαςθσ, μζςω τθσ γνϊςθσ τθσ αγγλικισ προφοράσ που

απαιτείται για τθ διαχείριςθ προςωπικοφ το οποίο χρθςιμοποιεί τθν
κακομιλουμζνθ αλλά και αλλοδαπό προςωπικό που επικοινωνεί ςτθν αγγλικι
γλϊςςα.
 Ανάγκθ για αφξθςθ ‘ψιλοκουβζντασ’ (small talk) ι κοινωνικισ επικοινωνίασ ςε
ςυνζδρια, επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ κλπ. Αυτά περιλαμβάνουν τθν παροχι
επιπροςκζτων πλθροφοριϊν θ οποία επιτρζπει τθ ςυνζχιςθ του διαλόγου και τθν
‘εξομάλυνςθ’ αρνθτικϊν ςχολίων, χριςθ καταφατικϊν απαντιςεων,
επιφωνθμάτων, φωνθτικζσ παφςεισ και γεμίςματα όπωσ: “um”, “I understand,”
“really,” “I see,” and “yes, of course” για επιβεβαίωςθ κατανόθςθσ του ςυνομιλθτι.
 Δεξιότθτεσ παρουςίαςθσ για ςυναντιςεισ, εργαςτιρια, ςυνζδρια και
διαφθμιςτικζσ δραςτθριότθτεσ.
 Eρωτιςεισ για διευκρίνιςθ και ανοικτοφ τφπου ερωτιςεισ για παρακίνθςθ
διαλόγου.
 Γραπτόσ λόγοσ: κατανόθςθ κειμζνου ςχετικό με πλθροφορίεσ, οδθγίεσ,
επιχειριματα και ςυναλλαγζσ, εκιμοτυπία γραφισ για παραδοςιακι γραπτι
επικοινωνία κακϊσ και θλεκτρονικι όπωσ για παράδειγμα Slack, μθνφματα και
email, χριςθ επίςθμθσ, θμιεπίςθμθσ και ανεπίςθμθσ γλϊςςασ, γραφι κειμζνου
ςυγκεκριμζνου είδουσ πχ νομικοφ, οικονομικοφ και επιβολισ νόμου, αποφυγι
χριςθσ διαλζκτου.
 Επίδειξθ ςεβαςμοφ ςε κατϊτερουσ και ανϊτερουσ με τθ χριςθ ανάλογου
λεξιλογίου (honorifics).
 Δεξιότθτεσ ενεργισ ακρόαςθσ οι οποίεσ απαιτοφν γνϊςθ του ομιλθτι, επίδειξθ
ενδιαφζροντοσ, και διάλογοσ εναλλάξ (turn taking).
 Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ μζςω τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ.
 Ανοικτό μυαλό και κοινωνικι ευαιςκθςία ςτθν επικοινωνία.
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 Κατανόθςθ του αςτεϊςμοφ, ευκυμίασ, χιοφμορ και ακυροςτομίασ, χριςθ

κοινωνικϊν εκφράςεων για τθν ζναρξθ διαλόγου όπωσ: “Hi”, "hello", "how are
you?", “Howzitgoin?”, και "good afternoon".
Πρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτοφμενεσ δεξιότθτεσ δεν
ιταν πάντα παροφςεσ ι δε χρθςιμοποιοφνταν από φυςικοφσ ομιλθτζσ τθσ αγγλικισ
γλϊςςασ, οφτε και άλλεσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που επιβάλλεται να διακζτουν
όλοι οι εργαηόμενοι.
Θ δευτερογενισ ζρευνα θ οποία διεξιχκθ επικεντρϊκθκε ςε ιςτοςελίδεσ και
ζρευνεσ που δθμοςιεφκθκαν ςτο διαδίκτυο τα τελευταία 6 χρόνια, οφτωσ ϊςτε να
παρζχει ςχετικά δεδομζνα για το πνευματικό παραδοτζο (ΠΠ) 1. Θ διαδικτυακι
ζρευνα είχε ωσ ςτόχο να προςφζρει περαιτζρω πλθροφορίεσ ςτα τμιματα 1, 2 και 3
του ΠΠ 1.
Μζςα από αυτι τθν ζρευνα διαπιςτϊκθκε ότι θ περιςςότερεσ ακαδθμαϊκζσ ζρευνεσ
ςχετικά με γλωςςικζσ δεξιότθτεσ ιταν διακζςιμεσ ςε ςυνδρομθτικι βάςθ ι δεν
διατίκενται ελεφκερα ςε ενδοεταιρικοφσ ερευνθτζσ ι υποψιφιουσ/μελλοντικοφσ
εργαηόμενουσ εκτόσ και αν ο οργανιςμόσ ςτον οποίον ανικουν είναι ςυνδρομθτισ
ςε ερευνθτικζσ ςελίδεσ.
υγκεντρωκικαν επίςθσ ςτοιχεία από το διαδίκτυο ςχετικά με το ποιεσ δεξιότθτεσ
επιηθτοφν οι επιχειριςεισ. Χρθςιμοποιικθκαν 40 με 50 ιςτοςελίδεσ για αυτι τθν
ζρευνα. Κάποιεσ από τισ ιςτοςελίδεσ περιείχαν ίδιεσ πλθροφορίεσ με άλλεσ ςελίδεσ,
οπότε χρθςιμοποιικθκαν 23 ιςτοςελίδεσ οι οποίεσ περιείχαν χριςιμεσ πλθροφορίεσ
για το ΠΠ1.
Θ ζρευνα ςυμπεριζλαβε παραδοςιακά μζςα ενθμζρωςθσ, ακαδθμαϊκζσ εκδόςεισ
κακϊσ και επιχειρθματικζσ ιςτοςελίδεσ. Οι αναηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ
ςχετίηονταν με τισ γλωςςικζσ ανάγκεσ γενικά ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ. Αυτι θ άςκθςθ
μασ παρείχε ζνα περίγραμμα για τθν ζρευνα και επιβεβαίωςε τα ςυμπεράςματα
από τισ ςυνεντεφξεισ που διεξιχκθςαν ςτθν πρωτογενι ζρευνα. Σο περιεχόμενο
αφοροφςε τισ γλωςςικζσ απαιτιςεισ των επιχειριςεων που χρθςιμοποιοφςαν τα
Αγγλικά ωσ τθν επίςθμθ γλϊςςα του οργανιςμοφ τθσ. Οι ιςτοςελίδεσ που
εξευρζκθκαν μζςω τθσ ζρευνασ ςτο δεφτερο μζροσ του εγχειρίδιου επικεντρϊκθκαν
ςε εκπαιδευτικζσ παρεμβατικζσ μεκόδουσ ειδικά για παιδιά και νεαροφσ ενιλικεσ.
Παρατθρικθκε ζλλειψθ πλθροφοριϊν ςυγκεκριμζνα για εκπαίδευςθ ενθλικϊν που
αναηθτοφν εργαςία ι χρθςιμοποιοφν τθν Αγγλικι γλϊςςα ςτο χϊρο εργαςίασ.
Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτζσ γλωςςϊν κα ςυμφωνοφςαν ότι οι τεχνικζσ αυτζσ κα
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μποροφςαν κα ιδθ εφαρμόηονται από εκπαιδευτζσ γλωςςϊν ςτθν εκπαίδευςθ
(training).
Σα ευριματα από τθ διαδικτυακι ζρευνα ςυμφωνοφςαν με τα ευριματα από τθν
πρωτογενι ζρευνα, αφοφ κατζδειξαν ότι οι εργοδότεσ ηθτοφςαν από τουσ
υπαλλιλουσ τουσ μθ-γλωςςικζσ κακϊσ και γλωςςικζσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ.
Με βάςθ δείγματα που ςυγκεντρϊκθκαν, οι επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ οι
περιςςότεροι εργοδότεσ κεωροφςαν ωσ επικυμθτζσ από τουσ υπαλλιλουσ τουσ
(Smallbusinessify.com, 2019) ιταν ενεργι ακρόαςθ, δεξιότθτεσ γραφισ για
ςυμβόλαια, υπομνιματα κλπ., προφορικζσ δεξιότθτεσ ςτο δθμόςιο λόγο
ςυμπεριλαμβανομζνων παρουςιάςεων, διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ και δεξιότθτεσ
πϊλθςθσ ςυμπεριλαμβανομζνων παρουςιάςεων, διαπραγματεφςεων και
δικτφωςθσ.
φμφωνα με to Cambridge Assessment English (Cambridge, 2020) θ πιο ςθμαντικι
δεξιότθτα που απαιτοφνταν από τουσ εργοδότεσ ιταν θ ανάγνωςθ, κακϊσ τα
Αγγλικά είναι θ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται πιο ςυχνά ςε διεκνείσ εκδόςεισ και θ
δεφτερθ πιο ςθμαντικι ιταν θ ομιλία ςε τομείσ όπωσ θ εξυπθρζτθςθ πελατϊν.
φμφωνα με τον Nick Rajas ςτο ιςτολόγιο (blog) Salesforce (2019), υπάρχουν 10
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνται από τον επιχειρθματικό τομζα.
Ανάμεςα ςε αυτζσ είναι θ οργάνωςθ πλθροφοριϊν με ςυνάφεια, ανάπτυξθ
ςτρατθγικϊν επίλυςθσ προβλθμάτων, χριςθ καλϊν τρόπων ςυμπεριφοράσ,
εφαρμογι ςυναιςκθματικισ νοθμοςφνθσ, κατανόθςθ μθ-λεκτικισ επικοινωνίασ,
καλζσ δεξιότθτεσ ακρόαςθσ, εκμάκθςθ ςτο πωσ να κάνεισ ερωτιςεισ και να
εκφράςεισ επιχειριματα και επίγνωςθ του πότε κάποιοσ πρζπει να είναι πιο
διεκδικθτικόσ.
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Περίλθψθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τισ απαιτιςεισ των εργοδοτϊν
για Επαγγελματικά Αγγλικά ςτθ Μάλτα
Πρωτογενισ ζρευνα
Διενεργικθκε πρωτογενισ ζρευνα μζςω τθσ επικοινωνίασ με ντόπιουσ εργοδότεσ
και εκπαιδευτζσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ που χρθςιμοποιοφν τα Αγγλικά ςτο χϊρο
εργαςίασ. Προςεγγίςτθκαν ςυνολικά 31 μικρζσ, μικρομεςαίεσ και μεςαίου μεγζκουσ
επιχειριςεισ, 7 πολυεκνικοί οργανιςμοί και 8 εκπαιδευτζσ γλϊςςασ μζςω Facebook
και email. Λόγω τθσ πανδθμίασ COVID, θ επικοινωνία δεν ιταν δια ηϊςθσ. Από τισ
επιχειριςεισ και τα πρόςωπα που προςεγγίςτθκαν, 13 μικρζσ μζχρι μεςαίεσ
επιχειριςεισ ανταποκρίκθκαν κετικά και εξζφραςαν τθν επικυμία να ςυμμετζχουν
ςτθν ζρευνα και 3 πολυεκνικοί οργανιςμοί ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο,
κακϊσ και 6 από του 8 εκπαιδευτζσ γλωςςϊν.
Σο ερωτθματολόγιο που αναπτφχκθκε είχε ωσ ςκοπό να εξερευνιςει τισ ανάγκεσ
των επιχειριςεων όςο αφορά τθν επικοινωνία ςτα Αγγλικά και τα αποτελζςματα
αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ δθμιουργίασ καλϊν πρακτικϊν όςον αφορά τισ
παρεμβατικζσ τεχνικζσ που ςτοχεφουν ςτθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων των
ανζργων και τθ ςκιαγράφθςθ ςυγκεκριμζνων δεξιοτιτων και ικανοτιτων. Οι
οργανιςμοί που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα βρίςκονταν ςτθ Μάλτα και ςτθν περιοχι
Gozo.
τθν ζρευνα ζλαβαν μζροσ οργανιςμοί από διάφορουσ τομείσ όπωσ ςχολζσ
γλωςςϊν, εταιρίεσ τεχνολογίασ και πλθροφορικισ, οικονομικά, νομικά, ενζργεια και
βιομθχανικι παραγωγι.
Σο ερωτθματολόγιο δθμιουργικθκε ςε διαδικτυακι πλατφόρμα. Οι ςυμμετζχοντεσ
αντιπροςϊπευαν διευκυντικά τμιματα και τμιματα ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτουσ
οργανιςμοφσ τουσ και ερωτικθκαν ανοικτοφ και κλειςτοφ τφπου ερωτιςεισ ςχετικά
με τισ ςυγκεκριμζνεσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφν να διακζτει το προςωπικό
τουσ.
Οι ερωτθκζντεσ ςυμφϊνθςαν να ςυμμετζχουν ςτο ζργο με τθν προχπόκεςθ ότι αν
και τα αποτελζςματα από τθν ζρευνα κα δθμοςιευκοφν, οι ίδιοι κα παρζμενα ν
ανϊνυμοι. Οι ςυμμετζχοντεσ οργανιςμοί εργοδοτοφςαν ζνα μικρό ποςοςτό
αλλοδαποφ προςωπικοφ.
Οι ερωτιςεισ αφοροφςαν ςυγκεκριμζνεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ τισ οποίεσ
ηθτοφςαν οι εργοδότεσ από τουσ υπαλλιλουσ τουσ ςε επαγγελματικζσ κζςεισ.
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Ο πρωταρχικόσ ςκοπόσ αυτισ τθσ ζρευνασ ιταν να αναγνωρίςει ςυγκεκριμζνεσ
δραςτθριότθτεσ με τισ οποίεσ καταπιάνεται ζνασ επαγγελματίασ ςε μια επιχείρθςθ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ αυτό, δθμιουργικθκαν οι εξισ ερωτιςεισ:
1. Ποιεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ηθτάτε να διακζτουν οι υπάλλθλοι ςασ;
2. Ποιεσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ηθτάτε να διακζτουν οι υπάλλθλοι ςασ οι
οποίοι εργάηονται ςε ανϊτερεσ/εξειδικευμζνεσ/επαγγελματικζσ κζςεισ;
3. Από τισ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, τισ οποίεσ δεν αναφζρατε πιο πάνω,
ποιεσ από τισ ακόλουκεσ κεωρείτε ότι είναι απαραίτθτεσ για τουσ
υπαλλιλουσ ςασ ςε επαγγελματικό επίπεδο;
Γραπτι επικοινωνία: αναφορζσ, κατακζςεισ μαρτφρων, προςφορζσ, ςυγγραφι
νομικϊν επιςτολϊν, ευχαριςτιριεσ και απολογθτικζσ επιςτολζσ, εκτιμιςεισ,
κανόνεσ, νομικά έγγραφα, προγράμματα ςυναντιςεων, λίςτεσ αποκεμάτων,
εγχειρίδια, ςθμειϊςεισ, ενθμερωτικά δελτία, δελτία τφπου και προτάςεισ.
Προφορικι επικοινωνία: προεδρία ςε επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ, παρουςιάςεισ,
παροχι εποικοδομθτικισ κριτικισ ςε προςωπικό (feedback), πεικάρχθςθ και
απολφςεισ, ανακρίςεισ, προφορικζσ οδθγίεσ, επεξιγθςι λεπτομερειϊν και υποβολι
παραγγελιϊν.
4. Σι εργαςίεσ καλοφνται να εκτελζςουν ςτα Αγγλικά οι υπάλλθλοι ςασ;
5. Πόςο ςυχνά εκτελείται θ κάκε εργαςία;
6. Σι εμπειρίεσ ζχουν οι επαγγελματίεσ ςτθν επιχείρθςθ ςασ με μακιματα
Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν;
7. Τπάρχει κάτι άλλο που κα κζλατε να προςκζςετε ςχετικά με τθ γραπτι και
προφορικι επικοινωνία;
8. Παρακαλϊ μοιραςτείτε οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ που πιςτεφετε
ότι μποροφν να μασ βοθκιςουν καλφτερα να κατανοιςουμε τισ απαιτιςεισ
των εργοδοτϊν ςτθ Μάλτα όςο αφορά τισ αγγλικζσ δεξιότθτεσ.
Οι απαντιςεισ από τισ ερωτιςεισ 1 και 2 υπζδειξαν ότι οι ςυμμετζχοντεσ ηθτοφςαν
από τουσ υπαλλιλουσ τουσ τουλάχιςτον καλό επίπεδο ςε δεξιότθτεσ ακρόαςθσ,
ομιλίασ, ανάγνωςθσ και γραφισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Μερικοί ανζφεραν ότι
ηθτοφςαν υψθλό ι επαγγελματικό επίπεδο Αγγλικϊν, κακϊσ κεωρείτο απαραίτθτθ
προχπόκεςθ για τθν επιτυχι ςυνεργαςία με πελάτεσ, ςυναδζλφουσ, τουσ
ανωτζρουσ τουσ κακϊσ και τθ γενικι διεκπεραίωςθ των κακθκόντων τουσ. Όλοι οι
ςυμμετζχοντεσ τόνιςαν ότι επικοινωνία ςτα Αγγλικά πρζπει να είναι ςαφισ,
ευγενικι, επαγγελματικι αλλά και φιλικι.
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Οι εργοδότεσ απαιτοφςαν ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ ςχετικά με τα γραπτά και τα
προφορικά Αγγλικά. Όςον αφορά τισ γραπτζσ δεξιότθτεσ, οι πιο περιηιτθτεσ από
τουσ εργοδότεσ ιταν θ ικανότθτα ςυγγραφισ αναφορϊν (ςχεδόν οι μιςοί από τουσ
ςυμμετζχοντεσ). Θ δεφτερθ και τρίτθ πιο περιηιτθτθ δεξιότθτα ιταν θ ςυγγραφι
προγραμμάτων ςυναντιςεων και υπομνθμάτων. Άλλεσ ςχετικζσ δεξιότθτεσ
περιλάμβαναν τθ ςυγγραφι προτάςεων, κανόνων και εγχειριδίων. Οι λιγότερο
περιηιτθτεσ δεξιότθτεσ ιταν θ ςυγγραφι μαρτυριϊν και νομικϊν προτάςεων. Οι πιο
περιηιτθτεσ προφορικζσ δεξιότθτεσ ιταν οι επεξιγθςθ λεπτομερειϊν και παροχι
οδθγιϊν. χεδόν οι μιςοί από τουσ ςυμμετζχοντεσ επζδειξαν αυτζσ τισ δεξιότθτεσ
ωσ πιο ςθμαντικζσ. Θ τρίτθ πιο ςθμαντικι δεξιότθτα ιταν θ εκτζλεςθ
παρουςιάςεων. Οι λιγότερο περιηιτθτεσ δεξιότθτεσ ιταν αυτζσ που ιταν ςχετικζσ
με ανάκριςθ.
Θ ερϊτθςθ 4 αφοροφςε ςυγκεκριμζνεσ δραςτθριότθτεσ το εργατικό προςωπικό
απαιτείτο να εκτελζςει ςτα Αγγλικά. Οι απαντιςεισ διζφεραν ανάλογα με τον τομζα
τθσ επιχείρθςθσ. Οι εκπαιδευτζσ Αγγλικϊν τόνιςαν τθν ανάγκθ για καλό επίπεδο
Αγγλικϊν οφτωσ ϊςτε να μποροφν με επιτυχία να διδάξουν με τον πιο
αποτελεςματικό τρόπο και να επικοινωνοφν με ςυναδζλφουσ, ανωτζρουσ τουσ και
τουσ μακθτζσ τουσ.
Επίςθσ, άλλεσ δραςτθριότθτεσ περιλάμβαναν: υποβολι ερωτιςεων και
απαντιςεων, επεξιγθςθ γλωςςικϊν κεμάτων, προετοιμαςία και εκτζλεςθ
παρουςιάςεων, προετοιμαςία ςθμειϊςεων, επίςθμεσ ομιλίεσ και διορκϊςεισ.
Οι υπόλοιπεσ επιχειριςεισ επζδειξαν διάφορεσ δραςτθριότθτεσ που περιλάμβαναν
επικοινωνία με διεκνείσ εταίρουσ, ςυγγραφι αναφορϊν προόδου, απάντθςθ
κλιςεων, ςυγγραφι προτάςεων ζργων, ςυμμετοχι ςε επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ,
παρουςιάςεισ, ςυγγραφι πρακτικϊν και emails, ςυνομιλίεσ με πελάτεσ και
εξυπθρζτθςθ προμθκευτϊν. Όλεσ αυτζσ οι διαφορετικζσ εργαςίεσ φανερϊνουν ότι
τα Αγγλικά χρθςιμοποιοφνται ςε διάφορεσ πτυχζσ των διαφόρων επαγγελμάτων,
είτε γραπτά είτε προφορικά. Σονίηει επίςθσ τθ ςθμαντικότθτα καλισ κατανόθςθσ
τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ςε διάφορα επίπεδα.
Αναφορικά με τθ ςυχνότθτα αυτϊν των εργαςιϊν, οι περιςςότερεσ απαντιςεισ
υποδεικνφουν ότι ςτθν πλειοψθφία, αυτζσ οι εργαςίεσ εκτελοφνται κάκε μζρα, με
εξαίρεςθ τθ ςυγγραφι αναφορϊν και εκτζλεςθ παρουςιάςεων οι οποίεσ
αναφζρκθκαν ότι πραγματοποιοφνται ςυχνά/ςε τακτά διαςτιματα ι ανά τριμθνία

Επίςθσ, ελάχιςτοι ςυμμετζχοντεσ ανζφεραν ότι το επαγγελματικό τουσ προςωπικό
είχε παρακολουκιςει μακιματα Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν. Για τουσ εκπαιδευτζσ
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τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ, απαιτείτο ςχετικό δίπλωμα ςτθν Αγγλικι γλϊςςα οφτωσ
ϊςτε να μπορζςουν να διδάξουν ςε ςχολείο. Οι περιςςότεροι από τουσ υπόλοιπουσ
ερωτθκζντεσ, διλωςαν ότι επαρκζσ δίπλωμα/πιςτοποίθςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα
ιταν ικανοποιθτικό προςόν για τουσ υπαλλιλουσ τουσ και δεν απαιτοφςαν να ζχουν
παρακολουκιςει μακιματα Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν. Δφο επιχειριςεισ διλωςαν
ότι τζτοιου είδουσ μακιματα παρζχονται ςτουσ υπαλλιλουσ τουσ
Οι ςυνεντευξιαηόμενοι ζκαναν περαιτζρω ςχόλια ςχετικά με τθ λεκτικι και μθλεκτικι επικοινωνία. Μερικοί από αυτοφσ διλωςαν ότι εξίςου θ λεκτικι και μθλεκτικι επικοινωνία είναι απαραίτθτεσ ςτθν εργαςία, κακϊσ θ ικανοποίθςθ των
πελατϊν ςε ζνα φιλικό περιβάλλον είναι θ καλφτερθ διαφιμιςθ για μια επιχείρθςθ.
Επιπρόςκετα, οι υπάλλθλοι πρζπει να διακζτουν τθν ικανότθτα να κατανοοφν και
να προςαρμόηονται ςε πολλαπλά πολιτιςτικά υπόβακρα και να επεξθγοφν ζνα
κοινό ςτόχο. Πολλζσ επιχειριςεισ κεωροφν τθν λεκτικι επικοινωνία ωσ τθν πιο
ςθμαντικι, λόγω τθσ απαιτοφμενθσ ςυχνισ επικοινωνίασ με αλλοδαποφσ. Σονίςτθκε
επίςθσ, ότι θ ευγζνεια, θ φιλικότθτα και θ ςαφινεια ςτθν ομιλία αποτελοφςε
ςθμαντικό προαπαιτοφμενο ςτο χϊρο εργαςίασ. Για τουσ εκπαιδευτζσ τθσ Αγγλικισ
γλϊςςασ, και τα δφο είδθ επικοινωνίασ (λεκτικι και μθ-λεκτικι) ιταν απαραίτθτεσ
δεξιότθτεσ. Κατά τθ διδαςκαλία τουσ, οι εκπαιδευτζσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ δίνουν
ιδιαίτερο βάροσ ςτθ λεκτικι επικοινωνία, με ξεκάκαρεσ και απλζσ επεξθγιςεισ και
οδθγίεσ. Θ μθ-λεκτικι επικοινωνία, όπωσ θ γλϊςςα του ςϊματοσ, επίςθσ κεωρείται
υψίςτθσ ςθμαςίασ. ε οποιαδιποτε από αυτζσ τισ μορφζσ επικοινωνίασ, αν δεν
εκτελοφνται ορκά, τότε είναι πικανόν οι μακθτζσ να αντιμετωπίςουν δυςκολίεσ
ςτθν εκμάκθςθ τθσ γλϊςςασ.
Σζλοσ, επιπρόςκετεσ διευκρινίςεισ δόκθκαν από τουσ εργοδότεσ. Μερικοί από
αυτοφσ πιςτεφουν ότι οι υπάλλθλοι τουσ πρζπει να διακζτουν δεξιότθτεσ ςχετικζσ
με τθν εξυπθρζτθςθ πελάτων και τθν εκιμοτυπία, και ότι θ δεξιότθτα γενικισ
χριςθσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ πρζπει να είναι επαρκισ για τθν εκτζλεςθ βαςικϊν
εργαςιϊν όπωσ αποςτολι email κοκ.
Δευτερογενισ ζρευνα
Αυτι ι ζρευνα διενεργικθκε διαδικτυακά μζςω αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςε
ςχετικζσ ιςτοςελίδεσ. Οι ιςτοςελίδεσ αυτζσ ανικαν ςε επιχειριςεισ και υπθρεςίεσ
ςταδιοδρομίασ.
Από τθν ζρευνα αυτι παρατθρικθκε ζνα επαναλαμβανόμενο μοτίβο ςχετικά με τισ
δεξιότθτεσ Αγγλικισ γλϊςςασ που αναφζρονταν ωσ προαπαιτοφμενο ςτισ αγγελίεσ
εργαςίασ. ‘Ιταν εμφανζσ ότι οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ ςτθ Μάλτα
χρθςιμοποιοφν τθν Αγγλικι ωσ μια από τισ βαςικζσ γλϊςςεσ διαχείριςθσ τθσ
επιχείρθςθσ τουσ. Αυτό ίςωσ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι τα Αγγλικά είναι μια από τισ
επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ χϊρασ, όπωσ επίςθσ και τα Μαλτζηικα. Είναι επίςθσ
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ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι οι αγγελίεσ εργαςίασ είναι ςτα Αγγλικά, κάτι που
καταδεικνφει τθ ευρεία χριςθ των Αγγλικϊν ςτθν εργοδότθςθ υπαλλιλων από τισ
εταιρείεσ. Επιπλζον, τα Αγγλικά είναι υποχρεωτικό μάκθμα ςε όλα τα ςχολεία
δθμοτικισ και μζςθσ εκπαίδευςθσ ςτθ Μάλτα, τονίηοντασ τθν ςθμαντικότθτα τθσ
Αγγλικισ γλϊςςασ ςτθν εκπαίδευςθ.
Μζςα από τθν ζρευνα, διευκρινίςτθκαν επίςθσ οι γενικζσ γλωςςικζσ ανάγκεσ ςτισ
κζςεισ εργαςίασ. Οι πιο περιηιτθτεσ δεξιότθτεσ που απαιτοφνταν από τισ εταιρείεσ
να διακζτουν οι υποψιφιοι υπάλλθλοι τουσ ιταν θ ςθμαντικότθτα τθσ ικανότθτασ
ανάγνωςθσ, ομιλίασ, κατανόθςθσ και γραφισ. ε κάποιεσ αγγελίεσ αναφζρεται ςαν
προχπόκεςθ μόνο θ ευχζρεια ςτθν αγγλικι γλϊςςα, και όχι ςυγκεκριμζνεσ
δεξιότθτεσ. Αυτζσ οι γλωςςικζσ απαιτιςεισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα παρατθρικθκαν
ςε αγγελίεσ εργαςίασ ςε διάφορουσ τομείσ, από μθχανικοφσ μζχρι γραφειακι
εργαςία.
Σα δεδομζνα που ςυγκεντρϊκθκαν από ζνα αντιπροςωπευτικό δείγμα εργοδοτϊν,
επζδειξαν ότι οι πιο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ ςε υποψιφιουσ υπαλλιλουσ ιταν θ
προφορικι επικοινωνία (78.7%), ομαδικι εργαςία (78.6%), αγγλικζσ γλωςςικζσ
δεξιότθτεσ (74.4%) και διαχείριςθ πελατϊν (72.3%). Αυτά τα ευριματα ίςχυαν για
εργαςίεσ ςτο δθμόςιο και ιδιωτικό τομζα. Εν κατακλείδι, τα ευριματα από τθν
δευτερογενι ζρευνα ςυμφωνοφν με τα ευριματα από τθν πρωτογενι ζρευνα, θ
οποία υπζδειξε ότι οι δεξιότθτεσ ςτα Επαγγελματικά Αγγλικά, κεωροφνται
ςθμαντικι προχπόκεςθ για τισ περιςςότερεσ κζςεισ εργαςίασ ςτθ Μάλτα, ςε όλουσ
τουσ τομείσ και επίπεδα. Επίςθσ δεξιότθτεσ ςτθ γραπτι και προφορικι επικοινωνία
απαιτείτο από μελλοντικοφσ υπαλλιλουσ.

33

Βιβλιογραφία
Business Culture. (2013). Business communication. [online document] Available at:
https://businessculture.org/southern-europe/business-culture-in-malta/businesscommunication-in-malta/ [Accessed 23 Mar. 2021].
English in the Workplace - Corporate English. [online document] Available at:
https://www.maltalingua.com/english-in-the-workplace/ [Accessed 23 Mar. 2021].
MaltaToday. The added value of business English skills for local companies. [online
document]
Availableat:https://www.maltatoday.com.mt/sponsored/sponsored/96887/the_add
ed_value_of_business_english_skills_for_local_companies_#.YB68DuhKg2w
[Accessed 23 Mar. 2021].
Ministry of Education, ‘Job Opportunities’ . [online document] Available
at: https://www.gov.mt/en/Government/DOI/Government%20Gazette/Employment
%20Opportunities/Pages/Post-of-Education-Officer-in-the-Ministry-forEducatio.aspx stated

34

Περίλθψθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τισ απαιτιςεισ των εργοδοτϊν
για Επαγγελματικά Αγγλικά ςτθν Κφπρο
Πρωτογενισ ζρευνα
Αν και θ πλειοψθφία αγγελιϊν εργαςίασ ςτθν Κφπρο είναι ςτα Αγγλικά (δεσ
δευτερογενι ζρευνα), ςυχνά οι επιχειρθματικζσ εργαςίεσ διενεργοφνται ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα, και θ γνϊςθ Αγγλικϊν απαιτείται ςτισ περιςςότερεσ κζςεισ
εργαςίασ, δυςτυχϊσ δεν υπάρχει βιβλιογραφία άμεςα διακζςιμθ ςτο κοινό ςχετικά
με τθ χριςθ των Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν ςτθν Κφπρο. Θ παρακάτω ζρευνα
δθμιουργικθκε για να καλφψει αυτό το κενό, μζςω τθσ ςυλλογισ πλθροφοριϊν από
επαγγελματίεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ, διευκυντζσ, κακϊσ και εκπαιδευτζσ
Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν και παρζχει ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
ςυγκεκριμζνεσ αγγλικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφν οι ςθμερινοί εργοδότεσ ςτθν
Κφπρο.
Μεκοδολογία
Λόγω χρονικϊν περιοριςμϊν και τθσ πανδθμίασ, ζνα διαδικτυακό ερωτθματολόγιο
δθμιουργικθκε ςτο Google forms το οποίο περιλάμβανε ερωτιςεισ ςχετικά με
ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ οι εργοδότεσ κακϊσ και οι εκπαιδευτζσ
Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν ςτθ Κφπρο κεωροφν τισ πιο ςθμαντικζσ.
Σο ερωτθματολόγιο απεςτάλθ ςε μεςαίεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ από
διαφορετικοφσ τομείσ. Σοπικζσ επιχειριςεισ, επαγγελματίεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ
και εκπαιδευτζσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ κλικθκαν να ςυμπλθρϊςουν τθν ζρευνα.
Όλεσ οι απαντιςεισ ιταν εμπιςτευτικζσ και ανϊνυμεσ, εκτόσ εάν οι ςυμμετζχοντεσ
επικυμοφςαν να ενθμερωκοφν για τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ.
υμμετζχοντεσ
Απεςτάλθςαν περίπου 100 προςκλιςεισ και λιφκθκαν 30 απαντιςεισ. 63% από
τουσ ςυμμετζχοντεσ ιταν γυναίκεσ και οι περιςςότεροι (50%) ιταν θλικίασ 30-39
ετϊν και 83% ιταν θλικίασ πάνω από 29 ετϊν.
Επίςθσ, 50% από τουσ ςυμμετζχοντεσ εργάηονταν ςτο τμιμα ανκρϊπινου
δυναμικοφ/εκπαιδευτζσ προςωπικοφ και 50% ςε διευκυντικζσ κζςεισ,
ςυμπεριλαμβανομζνων ανϊτερων διοικθτικϊν ςτελεχϊν και διευκυντϊν. 17 από
αυτοφσ εργάηονταν ςε τοπικζσ ι εκνικζσ επιχειριςεισ και οι υπόλοιποι ςε διεκνείσ.
Σζλοσ, οι ςυμμετζχοντεσ εργάηονταν ςε διάφορουσ τομείσ, από οικονομικά,
διαφιμιςθ, ξενοδοχειακά, υπθρεςίεσ τροφοδοςίασ μζχρι εκπαίδευςθ και
καταςκευι ζργων.
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Επιπλζον, 5 εκπαιδευτζσ Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν ςυμπλιρωςαν το
ερωτθματολόγιο. Όλεσ ιταν γυναίκεσ και θ πλειοψθφία ιταν θλικίασ 40-49 ετϊν.
Δφο από αυτζσ δίδαςκαν Επαγγελματικά Αγγλικά για όλα τα επίπεδα (ικανότθτασ)
ενϊ δφο από αυτζσ από επίπεδα B2- Upper Intermediate και άνω. ‘Όλεσ οι
ερωτθκείςεσ εργάηονταν ςτον ιδιωτικό τομζα και μια από αυτζσ εργαηόταν και ςτον
δθμόςιο τομζα. Σζλοσ, θ πλειοψθφία δίδαςκαν Επαγγελματικά Αγγλικά για
περιςςότερο από 5 χρόνια (60%) ςε ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα.
Αποτελζςματα
Εκπαιδευτζσ/Επαγγελματίεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ
Θ πλειοψθφία των ςυμμετεχόντων, όπωσ αναμενόταν, διλωςαν ότι πολφ καλζσ ι
άριςτεσ γραπτζσ και προφορικζσ δεξιότθτεσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα ιταν
απαραίτθτεσ. (πχ ‘δεξιότθτεσ γραφισ, ανάγνωςθσ και ομιλίασ’, ‘ικανότθτα χριςθσ
Αγγλικϊν ςε επαγγελματικό επίπεδο για ανταπόκριςθ ςε όλθ τθν εςωτερικι
επικοινωνία (προφορικι ι γραπτι)’, ‘άριςτεσ προφορικζσ και γραπτζσ’). Δφο από
τουσ ερωτθκζντεσ επικεντρϊκθκαν κυρίωσ ςτισ δεξιότθτεσ γραφισ και γενικά ςτθ
γραπτι επικοινωνία (‘εργαςίεσ, slack, emails, κλπ’). Άλλοι διλωςαν ότι τα Αγγλικά
χρθςιμοποιείτο ωσ θ επίςθσ γλϊςςα ςτθν επιχείρθςθ τουσ, ςυνεπϊσ άριςτεσ
αγγλικζσ δεξιότθτεσ ιταν απαραίτθτεσ. Ζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ανζφερε ότι
απαιτοφςε από τουσ υπαλλιλουσ του επίςθμο δίπλωμα ςτθν Αγγλικι γλϊςςα (e.g.,
‘δίπλωμα επίπεδο O' level για παράδειγμα, ι και υψθλότερο ανάλογα με τθ κζςθ’).
Οι τρεισ πιο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ γραπτισ επικοινωνίασ που κεωροφνται οι πιο
ςθμαντικζσ από τουσ εργοδότεσ ιταν θ ςυγγραφι emails (100%), αναφορϊν
(83.3%) και προτάςεων (70%). Θ ικανότθτα ςυγγραφισ υπομνθμάτων (46.7%),
πρακτικϊν (43.3%) και εγχειριδίων (40%) ιταν επίςθσ ςθμαντικζσ. Αν και θ
ςυχνότθτα χριςθσ τθσ κάκε δεξιότθτασ διζφερε, οι περιςςότεροι ερωτθκζντεσ
ςυμφϊνθςαν ότι θ γραπτι επικοινωνία απαιτείτο ςε κακθμερινι βάςθ, ιδιαίτερα θ
ςυγγραφι email.
Οι τρεισ πιο ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ προφορικισ επικοινωνίασ που κεωροφνται οι πιο
ςθμαντικζσ από τουσ εργοδότεσ ιταν θ επεξιγθςθ λεπτομερειϊν (80%), παροχι
προφορικϊν οδθγιϊν (73%) και παρουςιάςεισ (73%). Θ παροχι εποικοδομθτικισ
κριτικισ ςτο προςωπικό (56.7%) και προεδρία ςυνεδριάςεων (46.7%) επίςθσ
κεωρικθκαν ςθμαντικζσ.
Επιπρόςκετα, μόνο 5 ερωτθκζντεσ είχαν προθγοφμενθ εμπειρία με Επαγγελματικά
Αγγλικά, 2 κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν τουσ και 3 ςτο ςθμερινό τουσ χϊρο
εργαςίασ.
Όταν τουσ ηθτικθκε να παρζχουν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ
αγγλικζσ δεξιότθτεσ που απαιτοφν οι εργοδότεσ, κάποιοι από τουσ ερωτθκζντεσ
επικεντρϊκθκαν ςτθν προφορικι επικοινωνία (πχ. ‘επίςθμθ και ανεπίςθμθ
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ςυηιτθςθ με πελάτεσ’), μια δεξιότθτα ςτθν οποία οι Κφπριοι ζχουν ζλλειψθ (δεσ
δευτερογενι ζρευνα) ενϊ άλλοι επικεντρϊκθκαν ςε γραπτζσ δεξιότθτεσ
(πχ.‘ςφνταξθ
περιεχομζνου,
με
επαγγελματικό,
αποτελεςματικό
και
αποκωδικοποιθμζνο τρόπο’’) και ζνασ από τουσ ςυμμετζχοντεσ τόνιςε τθ ςθμαςία
τθσ μετάβαςθσ από τθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ ςτο χϊρο εργαςίασ.
Εκπαιδευτζσ Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν
Παρόμοια με τισ απαντιςεισ από τουσ εργοδότεσ, οι εκπαιδευτζσ Επαγγελματικϊν
Αγγλικϊν, τόνιςαν τθ ςθμαςία των προφορικϊν κακϊσ και γραπτϊν δεξιοτιτων.
(‘email, πωλιςεισ, παρουςιάςεισ, εξυπθρζτθςθ πελατϊν, επίλυςθ προβλθμάτων
κοκ’ ‘ευχζρεια λόγου, προφορά, επίλυςθ προβλθμάτων’).
χετικά με τθ γραπτι επικοινωνία, οι τρεισ δεξιότθτεσ που κεωροφνταν οι πιο
ςθμαντικζσ δεξιότθτεσ για τουσ εκπαιδευτζσ Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν ιταν θ
ςυγγραφι αναφορϊν (100%) και emails (80%), όπωσ ανζφεραν και οι εργοδότεσ,
αλλά επίςθσ και θ ςυγγραφι επιςτολϊν απολογίασ και ευχαριςτιριων (80%),
γεγονόσ το οποίο αποτελεί ζκπλθξθ κακϊσ δεν κεωρείτο το ίδιο ςθμαντικό από τουσ
εργοδότεσ. Θ ςυγγραφι προτάςεων (60%) και πρακτικϊν (40%) κεωροφνταν επίςθσ
ςθμαντικά.
Επιπλζον, όταν ερωτικθκαν ςχετικά με τθ ςυχνότθτα με τθν οποία οι παραπάνω
δεξιότθτεσ χρθςιμοποιοφνταν, οι ςυμμετζχοντεσ απάντθςαν ότι θ ςυγγραφι emails
και αναφορϊν απαιτείτο ςυχνά, ενϊ ζνασ από τουσ ερωτθκζντεσ διλωςε ότι θ
ςυχνότθτα εξαρτάτο από το τομζα και τθ κζςθ του υπαλλιλου.
Οι απαντιςεισ των εκπαιδευτϊν Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν ςχετικά με τθν
προφορικι επικοινωνία ιταν ςχεδόν οι ίδιεσ με τισ απαντιςεισ από τουσ
εργοδότεσ/επαγγελματίεσ ανκρϊπινου δυναμικοφ. Οι τρεισ πιο ςθμαντικζσ
δεξιότθτεσ γραπτισ επικοινωνίασ που κεωροφνται οι πιο ςθμαντικζσ από τουσ
εκπαιδευτζσ ιταν θ παροχι προφορικϊν οδθγιϊν (100%), επεξιγθςθ λεπτομερειϊν
(100%) και παρουςιάςεισ (80%), κακϊσ και θ παροχι εποικοδομθτικισ κριτικισ ςτο
προςωπικό (60%). ‘Όλεσ αυτζσ οι δεξιότθτεσ κεωρείτο ότι χρθςιμοποιοφνταν ςυχνά
ι κακθμερινά από τουσ υπαλλιλουσ. ‘Όπωσ αναφζρκθκε και ςχετικά με τισ γραπτζσ
δεξιότθτεσ, ζνασ ςυμμετζχοντασ ανζφερε ότι θ ςυχνότθτα χριςθσ προφορικϊν
δεξιοτιτων εξαρτάτο από το ρόλο και τομζα εργαςίασ.
Όταν ερωτικθκαν για περαιτζρω πλθροφορίεσ τισ οποίεσ οι ίδιοι κεωροφςαν
ςθμαντικζσ ςχετικά με τισ επαγγελματικζσ αγγλικζσ δεξιότθτεσ, αναφζρκθκαν
ενδιαφζρουςεσ παρατθριςεισ. Δφο ςυμμετζχουςεσ ανζφεραν ότι οι υπάλλθλοι
ςτθν Κφπρο ςυχνά παρουςιάηουν ελλείψεισ ςε βαςικζσ δεξιότθτεσ (‘οι εργαηόμενοι
ςυχνά ζχουν χαμθλζσ αγγλικζσ δεξιότθτεσ, ‘Συχνά, οφτε οι εργοδότεσ γνωρίηουν πωσ
να γράψουν ζνα email ςωςτά για παράδειγμα και αυτό ςυχνά οδθγεί ςε
παρεξθγιςεισ και πρόβλθμα ςτθν επικοινωνία.’), μια ςυμμετζχουςα τόνιςε τθ
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ςθμαςία των προφορικϊν δεξιοτιτων και τζλοσ μια ςυμμετζχουςα τόνιςε τθν
ζλλειψθ μαλακϊν ι οριηοντίων δεξιοτιτων (soft skills) (‘Οι ςθμερινοί απόφοιτοι και
εργατικό δυναμικό ςτθν Κφπρο παρουςιάηουν ζλλειψθ ςτισ μαλακζσ ι οριηόντιεσ
δεξιότθτεσ και χρειάηονται εκπαίδευςθ ςτα Επαγγελματικά Αγγλικά, προφορικά και
γραπτά ακόμα και αυτοί που φοίτθςαν ςε αγγλικά ςχολεία και παρακολοφκθςαν
ςπουδζσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα’).
Δευτερογενισ ζρευνα
Με βάςθ τθν πιο πρόςφατθ ζρευνα Special Eurobarometer (2012), 76% από τουσ
Κφπριουσ μιλοφν τθν αγγλικι γλϊςςα και με βάςθ τθν ζρευνα ςτθν Ενιλικθ
Εκπαίδευςθ του 2016 (Statistical Service of Cyprus 2018), αυτό το ποςοςτό
αυξικθκε ςτο 86.5%, με το 73% να δθλϊνει ότι οι αγγλικζσ δεξιότθτεσ τουσ ιταν
μζτριεσ ι υψθλζσ, το οποίο δεν αποτελεί ζκπλθξθ, αν κάποιοσ γνωρίηει τθν ιςτορία
του νθςιοφ. Σα Αγγλικά κεωρείτο θ μόνθ επίςθμθ γλϊςςα ςτθ Κφπρο κατά τθν
περίοδο τθσ Αγγλοκρατίασ και ςυνζχιςε να χρθςιμοποιείται ςτο δικαςτικό τομζα
μζχρι το 1989.
Επίςθσ, αρκετά ιδιωτικά και δθμόςια επαγγελματικά ινςτιτοφτα προςφζρουν
μακιματα Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν. Μετά από μια επιςκόπθςθ των κυριϊν
παροχζων ςτθν Κφπρο, είναι εμφανζσ ότι όλοι επικεντρϊνονται ςτισ 4 βαςικζσ
δεξιότθτεσ (γραφι, ομιλία, ακρόαςθ και ανάγνωςθ) και αν και τα προγράμματα
διαφζρουν, καλφπτουν παρόμοια κεματολογία, και κάποια επίςθσ περιλαμβάνουν
μακιματα ‘Κοινωνικϊν Αγγλικϊν’ (CIMA, 2021, CIMABVI, 2021, Cosmopolis, 2021).
Επιπλζον, οι περιςςότερεσ αγγελίεσ εργαςίασ ςτθν Κφπρο, δθμοςιεφονται ςτα
Αγγλικά. Για παράδειγμα, μια πρόςφατθ αναηιτθςθ ςτθ ςελίδα Ergodotisi (21
Λανουάριου, 2021), τθ μεγαλφτερθ ιςτοςελίδα αναηιτθςθσ εργαςίασ ςτθν Κφπρο, με
περιςςότερουσ από 200,000 μοναδικοφσ επιςκζπτεσ το μινα και 15,000 εγγραφζσ
από εταιρείεσ, από τισ 100 πιο πρόςφατεσ αγγελίεσ εργαςίασ, οι 78 ιταν γραμμζνεσ
ςτα Αγγλικά. Παρόμοιεσ παρατθριςεισ ςθμειϊκθκαν και ςε άλλεσ ςελίδεσ
αναηιτθςθσ εργαςίασ όπωσ οι Carierista και Careerjet.
Όπωσ αναφζρκθκε και προθγουμζνωσ, δεν υπάρχει βιβλιογραφία ςχετικι με τισ
απαιτιςεισ των εργοδοτϊν όςον αφορά τα Επαγγελματικά Αγγλικά, αλλά είναι
γνωςτό ότι ευχζρεια ςτα Αγγλικά κεωρείται απαραίτθτθ για τθ πλειοψθφία
εργαςιϊν ςτθν Κφπρο. Για παράδειγμα, ςτισ 92 από τισ 100 αγγελίεσ εργαςίασ (από
διάφορεσ εταιρίεσ και ςε διάφορουσ τομείσ) οι οποίεσ εξετάςτθκαν ςτθ ςελίδα
Ergodotisi, απαιτοφςαν καλι θ άριςτθ χριςθ γραπτϊν και προφορικϊν Αγγλικϊν.
Δυςτυχϊσ, οι αγγελίεσ δεν παρείχαν περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ ςχετικά με το ποιεσ
ςυγκεκριμζνεσ δεξιότθτεσ ηθτοφςαν.
Μια ςφντομθ διαδικτυακι αναηιτθςθ ςε κζςεισ εργαςίασ που διαφθμίηονταν από
τουσ μεγαλφτερουσ εργοδότεσ ςτθν Κφπρο (InBusinessNews, 2021), οδιγθςε ςε
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παρόμοια ςυμπεράςματα με μια ενδιαφζρουςα παρατιρθςθ. Καλι γνϊςθ τθσ
Αγγλικισ γλϊςςασ απαιτοφνταν από τθ πλειοψθφία εργαςιϊν χαμθλϊν δεξιοτιτων,
αλλά για υψθλότερεσ κζςεισ απαιτοφνταν πιο υψθλζσ δεξιότθτεσ. Για παράδειγμα,
'καλι γνϊςθ’ απαιτοφνταν για κζςθ εξυπθρζτθςθσ πελάτων ςτθν Αρχι
Σθλεπικοινωνιϊν Κφπρου (CYTA, 2020) ενϊ ‘άριςτεσ προφορικζσ και γραπτζσ
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ’ ιταν απαραίτθτεσ για κζςθ ACA/ACCA trainee ςτθν PWC
Cyprus (PWC, 2021).
Παρόμοια ςυμπεράςματα παρατθροφνται και ςτο δθμόςιο τομζα, κακϊσ οι κζςεισ
εργαςίασ απαιτοφν δίπλωμα ςτα ακαδθμαϊκά Αγγλικά ι πτυχίο ςτθν αγγλικι
γλϊςςα για όλεσ τισ κζςεισ, αλλά το επίπεδο που απαιτείται διαφζρει ανάλογα με
το βακμό τθσ κζςθσ εργαςίασ πχ για υψθλότερεσ κζςεισ απαιτοφνταν ‘άριςτθ’
γνϊςθ Αγγλικϊν, που αντιςτοιχεί ςε Cambridge English: Proficiency (CPE), ι IELTS,
Band Score 7.5 (Public Service Commission, 2017).
Επιπλζον, οι μαλακζσ ι οριηόντιεσ δεξιότθτεσ (soft skills) κεωροφνται απαραίτθτεσ
από τουσ εργοδότεσ ςτθν Κφπρο, ιδιαίτερα για τθν εργοδότθςθ αποφοίτων, για
παράδειγμα
επικοινωνία,
επίλυςθ
προβλθμάτων,
ομαδικι εργαςία,
ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ και οργανωτικζσ δεξιότθτεσ (Dr Stavrou-Costea, 2017).
Από όλεσ τισ προαναφερόμενεσ δεξιότθτεσ, θ επικοινωνία κεωρείτο μια από τισ πιο
ςθμαντικζσ για τουσ εργοδότεσ (Kariera, 2017, Compass4u, 2017) αλλά οι
Ελλθνοκφπριοι φζρονται να ζχουν ζλλειψθ αυτοπεποίκθςθσ όςο αφορά μαλακζσ ι
οριηόντιεσ δεξιότθτεσ (soft skills) ςτα Αγγλικά, όπωσ προαναφζρκθκε από ζναν από
τουσ εκπαιδευτζσ Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν πιο πάνω, και κάτι που διαπιςτϊνεται
και άλλεσ πθγζσ. φμφωνα με το CIIM (2020), ‘ ζνασ μεγάλόσ αρικμόσ εργαηομζνων
ςτθν Κφπρο, δεν νοιϊκει άνετα να χρθςιμοποίει τα Αγγλικά ςτο χϊρο εργαςίασ,
παρά το γεγονότοσ ότι διδάχτθκαν τθ γλϊςςα ςτο ςχολείο. Το γεγονόσ αυτό
περιορίηει τθν παραγωγικότθτα και αποτελεςματικότθτα και ζχει ωσ αποτζλεςμα
τθν απϊλεια ευκαιριϊν για τουσ εργαηόμενουσ και τουσ εργοδότεσ’.
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Περίλθψθ αποτελεςμάτων ςχετικά με τισ απαιτιςεισ των εργοδοτϊν
για Επαγγελματικά Αγγλικά ςτθ Ρουμανία
Θ παροφςα αναφορά παρακζτει τα αποτελζςματα από τθν πρωτογενι ζρευνα και
δευτερογενι ζρευνα που διενεργικθκαν ςτα πλαίςια του ζργου PESE, με ςκοπό να
προςδιορίςει τθσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ όςον αφορά τισ αγγλικζσ
γλωςςικζσ δεξιότθτεσ. Θ δευτερογενισ ζρευνα περιλαμβάνει τθ μελζτθ
ακαδθμαϊκϊν άρκρων, αποτελζςματα προγραμμάτων επιχορθγθμζνων από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και διαδικτυακά άρκρα.
Θ πρωτογενισ ζρευνα διεξιχκθ με τθ χριςθ ςυνεντεφξεων.
Οι ςυμμετζχοντεσ ιταν εργοδότεσ ςτον τομζα τθσ γαλάηιασ οικονομίασ, λόγω τθσ
τοποκεςίασ τθσ πόλθσ κοντά ςτθ Μαφρθ Κάλαςςα, εργοδότεσ ςτον τομζα των
επιχειριςεων κακϊσ και μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Επίςθσ, κακθγθτζσ Αγγλικϊν
ςτθ μζςθ και ςτθν ανϊτερθ εκπαίδευςθ, εξζφραςαν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με
τθν εκπαίδευςθ των μελλοντικϊν εργαηομζνων ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ.
Επίςθσ, υπεφκυνοι πρόςλθψθσ προςωπικοφ (recruiters) ςτθ Ρουμανία ςυμμετείχαν
ςτισ ςυνεντεφξεισ και εξζφραςαν τισ απόψεισ τουσ ςχετικά με το ποιεσ αγγλικζσ
δεξιότθτεσ επικοινωνίασ κεωροφν απαραίτθτεσ για τθν εξεφρεςθ εργαςίασ.
Προφανϊσ, ο ρόλοσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςτθν εξζλιξθ τθσ επαγγελματικισ
ςταδιοδρομίασ
είναι
αδιαμφιςβιτθτοσ,
ιδιαίτερα
ςτθν εποχι τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ. Παρόλα αυτά και για εργαηομζνουσ ςτθν αρχι τθσ καριζρασ
τουσ, οι επαγγελματικζσ Αγγλικζσ δεξιότθτεσ είναι απαραίτθτεσ. Θ ζρευνα ζδειξε ότι
μια από τισ δεξιότθτεσ που ψάχνουν οι εργοδότεσ είναι θ γνϊςθ τθσ Αγγλικισ
γλϊςςασ. Περιςςότερο από το ζνα τρίτο των κζςεων εργαςίασ που προςφζρονται
από τουσ εργοδότεσ αυτι τθ χρονικι περίοδο απαιτοφν τθ γνϊςθ Αγγλικϊν. (HIPO,
2021). Οι υποψιφιοι για αυτζσ τισ κζςεισ εργαςίασ ςτθ Ρουμανία ςυνικωσ
διακζτουν μετρίου ι ανϊτερεσ του μετρίου επιπζδου δεξιότθτεσ ςτα Αγγλικά.
υνεπϊσ, οι εργοδότεσ ςυνιςτοφν οι εργαηόμενοι να αναπτφξουν μζςω διδαςκαλίασ
άνω του μετρίου δεξιότθτεσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα, εκτόσ από δεξιότθτεσ ςτα
επαγγελματικά/τεχνικά Αγγλικά, οφτωσ ϊςτε να αυξιςουν τισ πικανότθτεσ
εργοδότθςισ τουσ.
Δεξιότθτεσ επικοινωνίασ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα που απαιτοφνται από τουσ
εργαηόμενουσ
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Με βάςθ τα αποτελζςματα μιασ τεράςτιου μεγζκουσ επιςτθμονικισ
βιβλιογραφίασ κακϊσ και επίςθσ αποτελεςμάτων από προγράμματα επιχορθγθμζνα
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, οι πιο απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ ςτθν επικοινωνία ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα είναι:
 Θ ικανότθτα γραφισ και ομιλίασ ςτα Αγγλικά κατά το ςτάδιο τθσ πρόςλθψθσ
κεωρείται πολφ ςθμαντικι από τουσ υπεφκυνουσ πρόςλθψθσ ανκρϊπινου
δυναμικοφ (recruiters).
 Οι επιχειριςεισ επικυμοφν οι εργαηόμενοι να μποροφν να διαβάςουν και να
κατανοιςουν το γραπτό λόγο υπό τθ μορφι οδθγιϊν, αναφορϊν, επιςτολϊν,
υπομνθμάτων και οποιαδιποτε άλλθ μορφι επίςθμων εγγράφων (DH, 2012).
 Θ ικανότθτα ζκφραςθσ προφορικισ αλλά και γραπτισ επικοινωνίασ ςε επίςθμο
επίπεδο, κεωρείται εξίςου ςθμαντικι από μελλοντικοφσ εργοδότεσ.
 Κακϊσ κάποιοσ/α ανεβαίνει ςτθν ςκάλα τθσ οργανωτικισ ιεραρχίασ, κεωρείται
απαραίτθτο για αυτόν/θ να διακζτει εξαιρετικζσ ικανότθτεσ παρουςίαςθσ,
διαπραγματεφςεων και προεδρίασ ςε επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ.
 Θ άρτια εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ μπορεί να βοθκιςει τον εργαηόμενο/θ
να εκπλθρϊςει αποτελεςματικά τα κακικοντα του.
 Θ υψθλοφ επιπζδου γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ
εργαηόμενουσ να ςυμμετζχουν πιο ςυνειδθτά και ενεργά ςε μια κοινωνία αυξθτικά
πλουραλιςτικι και ανοικτι ςτθν Ευρϊπθ και ςε όλο τον πλανιτθ(ICM, 2019).

Οι αντιλιψεισ των υπεφκυνων πρόςλθψθσ προςωπικοφ (recruiters) και
εργοδοτϊν ςχετικά με τισ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ ςτα Αγγλικά.
Οι υπεφκυνοι πρόςλθψθσ προςωπικοφ (recruiters) ιταν πρόκυμοι να προςφζρουν
ςυνεντεφξεισ ςε υποψιφιουσ που διακζτουν επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ ςτα
Αγγλικά κακϊσ και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ.
Μια από τισ πιο ςθμαντικζσ ανεπάρκειεσ οι οποίεσ παρατθρικθκαν από τουσ
υπεφκυνουσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ (recruiters) ςε υποψιφιουσ για διάφορεσ
κζςεισ εργαςίασ είναι ι ζλλειψθ δεξιοτιτων προφορικισ κακϊσ και γραπτισ
επικοινωνίασ. Για αυτό το λόγο, θ πρόςκλθςθ ςε ςυνζντευξθ που αποςτζλλεται ςε
υποψιφιουσ είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα, κακϊσ αυτό επιτρζπει ςτουσ υπεφκυνουσ
πρόςλθψθσ προςωπικοφ (recruiters) να μειϊςουν τθ λίςτα υποψθφίων.
Θ ζλλειψθ αγγλικϊν δεξιοτιτων μετατρζπεται ςε εμπόδιο για υποψιφιουσ που
διακζτουν τισ τεχνικζσ δεξιότθτεσ αλλά όχι αγγλικζσ. Οι ςυνεντευκτζσ, όπωσ είναι
φυςικό βρίςκονται ςε δίλθμμα όταν ζχουν απζναντι τουσ τζτοιουσ υποψιφιουσ/εσ,
οι οποίοι/εσ διακζτουν τισ τεχνικζσ γνϊςεισ αλλά περιοριςμζνεσ δεξιότθτεσ
επικοινωνίασ ςτα Αγγλικά. Ανάλογα με το επίπεδο γνϊςθσ του αντικειμζνου, ίςωσ
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αποφαςίςουν να προςλάβουν τον υποψιφιο/α αλλά κα βεβαιωκοφν ότι κα
τφχουν τθσ κατάλλθλθσ εκπαίδευςθσ.
Θ χριςθ του Κοινοφ Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Αναφοράσ για τισ Γλϊςςεσ (ΚΕΠΑ /
Common European Framework for Languages – CEFR) δεν κεωρείται ιδιαίτερα
πολφτιμθ από τουσ υπεφκυνουσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ (recruiters). υχνά, ακόμθ
και όταν ο υποψιφιοσ/α διακζτει τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ Αγγλικϊν για τθ
ςυγκεκριμζνθ κζςθ εργαςίασ, αποτυγχάνει να αυτό-αξιολογιςει ςωςτά τισ
δεξιότθτεσ του/τθσ, με αποτζλεςμα το βιογραφικό ςθμείωμα που παραλαμβάνει ο
υπεφκυνοσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ (recruiter) να μθν αντιπροςωπεφει με ακρίβεια
το πραγματικό επίπεδο κατανόθςθσ, ανάγνωςθσ και γραφισ του υποψιφιοφ ςε
εκείνθ τθ γλϊςςα. Σο γεγονόσ αυτό οδθγεί ςε λανκαςμζνεσ αντιλιψεισ του
εργοδότθ ςχετικά με τθ γνϊςθ του υποψιφιου ςτθ ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα.
Αγγλικζσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ ςτουσ εργαηόμενουσ
‘Ορκά/ςωςτά’ Αγγλικά δεν ςθμαίνει μόνο θ ςωςτι χριςθ γραμματικισ αλλά και
άλλεσ ςχετικζσ δεξιότθτεσ απαραίτθτεσ για αποτελεςματικι επικοινωνία όπωσ
δεξιότθτεσ παρουςίαςθσ και διαπροςωπικζσ δεξιότθτεσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Μεγάλοσ αρικμόσ εργοδοτϊν, παίρνουν μια πρϊτθ ιδζα ςχετικά με τισ δεξιότθτεσ
αυτζσ μζςω των δεξιοτιτων γραφισ των υποψθφίων με βάςθ το βιογραφικό τουσ,
τθ ςυνοδευτικι επιςτολι και τθσ επικοινωνίασ μζςω email.
Οι Ρουμάνοι εργοδότεσ ανζφεραν μια ςειρά από γραπτζσ και προφορικζσ
δεξιότθτεσ που κεωροφν απαραίτθτεσ να διακζτουν οι εργαηόμενοί τουσ:
Γραπτζσ δεξιότθτεσ: Οι δεξιότθτεσ γραφισ ςτθν αγγλικι γλϊςςα που επθρεάηουν
περιςςότερο τθν ποιότθτα εργαςίασ του εργαηόμενου είναι θ ικανότθτα ζκφραςθσ
ιδεϊν μζςω του γραπτοφ λόγου, δθμιουργία ςυνοπτικϊν προτάςεων, προετοιμαςία
αναφορϊν (και ςχετικϊν email), ξεκάκαρθ επικοινωνία ιδεϊν (τεχνικϊν και
εξειδικευμζνων), ςυγκζντρωςθ εγγράφων και emails.
Προφορικζσ δεξιότθτεσ: Οι πιο ςθμαντικζσ προφορικζσ δεξιότθτεσ επικοινωνίασ
που κεωροφνταν απαραίτθτεσ από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν ζρευνα είναι θ
αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ, κατανόθςθ προφορικϊν ζργων/οδθγιϊν, ανταλλαγι
πλθροφοριϊν και ιδεϊν κατά τθ διάρκεια ςυναντιςεων και ςυνομιλιϊν, ςαφείσ
επεξθγιςεισ, ερωτιςεισ και προφορικζσ οδθγίεσ.
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Οι απόψεισ των εργοδοτϊν ςχετικά με το ποια κακικοντα το προςωπικό τουσ
χρειάηεται να εκπλθρϊςει ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Με βάςθ, μια ζρευνα ςχετικά με τθ ςθμαντικότθτα των γλωςςικϊν δεξιοτιτων ςτο
χϊρο εργαςίασ, οι περιςςότεροι ςυμμετζχοντεσ (86.8%) επζλεξαν τισ δεξιότθτεσ
ομιλίασ (Ojanperä, 2014).
Θ ζρευνα QS Global Employer Survey ςχετικά με τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ ςτο χϊρο
εργαςίασ αποκάλυψε ότι οι αγγλικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ κεωροφνταν ςθμαντικζσ
για περιςςότερο από 95% τθν εργοδοτϊν ςε μεγάλο αρικμό χωρϊν όπου τα
Αγγλικά δεν είναι θ επίςθμθ γλϊςςα (Clement & Murugavel, 2018).
ϋΌταν ερωτικθκαν ποια κακικοντα καλοφνταν να εκπλθρϊςουν ςτα Αγγλικά οι
υπάλλθλοί τουσ ςτο χϊρο εργαςίασ, οι Ρουμάνοι εργοδότεσ ανζφεραν κακικοντα
ςχετικά με τθν επικοινωνία. Λόγω του μεγάλου αρικμοφ αλλοδαπϊν ςε
διευκυντικζσ κζςεισ, οι εργαηόμενοι επιβάλλεται να επικοινωνοφν με άλλουσ
υπαλλιλουσ ομιλθτζσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Οι εργοδότεσ επίςθσ πρόςκεςαν ότι θ
ακαδθμαϊκι ι επαγγελματικι εμπειρία βοθκά ςτθ βελτίωςθ τθσ γνϊςθσ Αγγλικϊν,
για παράδειγμα υποτροφίεσ ςτο εξωτερικό, πρακτικι ςε διεκνι εταιρεία,
εκελοντιςμό, γενικά οποιαδιποτε αλλθλεπίδραςθ με φυςικοφσ ομιλθτζσ τθσ
Αγγλικισ γλϊςςασ, που μπορεί να βοθκιςει με τα κακικοντα ενόσ καινοφργιου
εργαηόμενου.
Για επιχειρθςιακζσ κζςεισ εργαςίασ, οι υπάλλθλοι ζχουν κακθμερινζσ εμπορικζσ
ςχζςεισ και επικοινωνία με ςτελζχθ από διαφορετικζσ χϊρεσ. Σα Αγγλικά είναι θ πιο
ευρζωσ διαδομζνθ γλϊςςα και θ γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ζχει εξελιχκεί ςε μια
από τισ πιο ςθμαντικζσ εργαςιακζσ δεξιότθτεσ.
Δραςτθριότθτεσ όπωσ, emails, διαδικτυακζσ ςυνομιλίεσ και επαγγελματικζσ
παρουςιάςεισ απαιτοφν ‘άνω του μζςου όρου’ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, οφτωσ ϊςτε
να διαςφαλιςτεί θ ξεκάκαρθ και ςαφι ανταλλαγι πλθροφοριϊν από όλουσ τουσ
ςυμμετζχοντεσ.
Χαμθλζσ δεξιότθτεσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα επιβραδφνουν τθν ροι αποτελεςματικισ
επικοινωνίασ, προκαλοφν παρερμθνείεσ και μπορεί να δθμιουργιςουν δυςφορία
και εμπόδια μεταξφ των εργαηομζνων. (Ojanperä, 2014).

Κακικοντα τα οποία το προςωπικό χρειάηεται να εκτελεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα
ςτο χϊρο εργαςίασ.
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Φιλοξενία και τουριςμόσ. Θ αγγλικι γλϊςςα κεωρείται απαραίτθτθ ςτον τομζα του
τουριςμοφ κακϊσ επιτρζπει τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των αλλοδαπϊν
επιςκεπτϊν που δεν γνωρίηουν τθν τοπικι γλϊςςα. Οι τομείσ τθσ φιλοξενίασ και του
τουριςμοφ ζχουν αναγνωριςτεί ωσ ςθμαντικοί παροχείσ εργαςίασ ςτθν αγορά
εργαςίασ ςτθ Ρουμανία. Για αυτό το λόγο ηθτικθκε από τουσ εργοδότεσ να
αναφζρουν τα κφρια κακικοντα το προςωπικό τουσ εκτελεί ςτθν αγγλικι γλϊςςα
ςτο χϊρο εργαςίασ και τθ ςυχνότθτα. Ανάμεςα ςε αυτά ιταν:
 Παροχι πλθροφοριϊν και ζπειτα θ ανταλλαγι πλθροφοριϊν και προςφορά
βοικειασ ςτθν επίλυςθ προβλθμάτων.
 Δεξιότθτεσ ομιλίασ και ακρόαςθσ, ο ςυνδυαςμόσ των οποίων είναι απαραίτθτοσ
για δραςτθριότθτεσ όπωσ κρατιςεισ μζςω τθλεφϊνου.
 Δθμιουργία τουριςτικϊν πακζτων, για τα οποία απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι
καλζσ δεξιότθτεσ ανάγνωςθσ και γραφισ κακϊσ και γνϊςθ ςυγκεκριμζνθσ
ορολογίασ, αφοφ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ επικοινωνία με εταιρείεσ που
βρίςκονται ςε άλλεσ χϊρεσ γίνεται μζςω email.
 Θ ζρευνα και ενθμζρωςθ ςε διάφορα τουριςτικά κζματα ςυνικωσ είναι ςτθν
αγγλικι γλϊςςα, ςυνεπϊσ θ ικανότθτα ανάγνωςθσ ςυμβάλει ςτθ γνϊςθ νζων
κεμάτων ςτον τουριςμό και διαφιμιςθ ςτουσ μελλοντικοφσ τουρίςτεσ.
Σα άτομα που εργάηονται ςτον τομζα του τουριςμοφ και τθσ φιλοξενίασ είναι
απαραίτθτο να μποροφν να χρθςιμοποιοφν τθν αγγλικι γλϊςςα ςτισ κακθμερινζσ
τουσ δραςτθριότθτεσ και ςτθ ρουτίνα δουλειάσ. Οι επαγγελματίεσ ςτο χϊρο του
τουριςμοφ χρειάηονται να μιλοφν Αγγλικά ςε αλλοδαποφσ για να κάνουν τθν
επίςκεψθ τουσ πιο ευχάριςτθ (Erazo & all, 2019). χετικά με το επίπεδο
εξειδικευμζνθσ γνϊςθσ “δεν είναι τεχνικι ι υπερβολικά εξειδικευμζνθ” (Strutt,
O'Keeffe, & Dubicka, 2003), και ςχετικά εγχειρίδια είναι πολφ παρόμοια με
εγχειρίδια γενικϊν Αγγλικϊν.
Οι τομείσ τθσ ναυτιλίασ και λιμενικισ βιομθχανίασ είναι πολφ ςθμαντικοί ςτθ
Ρουμανία. Λόγω τθσ ςυνεχισ αλλαγισ και ανάπτυξθσ τουσ ωσ αποτζλεςμα τθσ
παγκοςμιοποίθςθσ και καινοτομίασ, οι εργοδότεσ απαιτοφν υψθλοφ επιπζδου
επαγγελματικζσ και γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, και οι δεξιότθτεσ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα
είναι από τισ πιο περιηιτθτεσ. ‘Όλοι οι εργοδότεσ και εκπαιδευτζσ Αγγλικϊν
ςυμφϊνθςαν ότι τα κακικοντα για τα οποία οι εργαηόμενοι χρειάηονται να
εκτελζςουν ςτα Αγγλικά ςτο χϊρο εργαςίασ είναι:
 Επικοινωνίεσ ρουτίνασ του προςωπικοφ ςε πλοία ςχετικά με τθ λειτουργία και
ςυντιρθςθ του και οτιδιποτε ςχετικό με τθν εργαςία ςτο μθχανικό τμιμα.
 Μετάδοςθ ειδοποιιςεων και επειγόντων μθνυμάτων και μθνυμάτων ζκτακτθσ
ανάγκθσ.
 Αποςτολι και ανάλθψθ καιρικϊν ειδοποιιςεων και επικοινωνιϊν αςφαλείασ.

46

 υηιτθςθ κεμάτων ςχετικά με κρατικοφσ λιμενικοφσ ελζγχουσ, τισ λιμενικζσ

αρχζσ, τισ μεταφορζσ φορτιϊν και καλάςςιεσ μεταφορζσ.
 υγγραφι αναφορϊν και κακθμερινϊν μθνυμάτων για τθν εταιρεία.
 Βαςικζσ δεξιότθτεσ ςτθν επικοινωνία ιδεϊν και ςκζψεων ςε κακθμερινι βάςθ.
Λόγω του ότι ναυτικοί διαφόρων εκνικοτιτων και πολιτιςμϊν εργάηονται μαηί ςε
ςκάφθ (Rosedi, 2013), είναι απαραίτθτο να χρθςιμοποιοφν κοινι γλϊςςα
επικοινωνίασ κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ τουσ ςτθ κάλαςςα. Αυτι θ γλϊςςα
ςτον τομζα τθσ ναυτιλίασ είναι γνωςτι ωσ Ναυτιλιακά Αγγλικά (Maritime
English). Για αυτό το ςκοπό, το μάκθμα Maritime English IMO Model
Course διδάςκεται παγκοςμίωσ.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτισ ςυνεντεφξεισ επίςθσ ανζφεραν μερικοφσ από τουσ λόγουσ για
τουσ οποίουσ οι δεξιότθτεσ επικοινωνίασ ςτα Αγγλικά κεωροφνται απαραίτθτεσ για
μελλοντικοφσ υποψθφίουσ εργαηόμενουσ. Οι πιο ςυχνοί λόγοι που αναφζρκθκαν
είναι: ανάγκθ για επικοινωνία με πελάτεσ, προμθκευτζσ και ςυνεργάτεσ,
παγκοςμιοποίθςθ κακθκόντων και πόρων κακϊσ και διαςκορπιςμζνουσ
γεωγραφικά εργαηόμενουσ που χρειάηεται να αλλθλοεπιδροφν για να πάρουν
ςθμαντικζσ αποφάςεισ. Όλοι αυτοί οι παράγοντεσ κακιςτοφν τθν αγγλικι γλϊςςα
ωσ τον πιο φυςικό τρόπο για αποτελεςματικι επικοινωνία.
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Κεφάλαιο 2: Οδθγόσ καλφτερων πρακτικϊν ςτισ ςτρατθγικζσ
παρζμβαςθσ για βελτίωςθ των δεξιοτιτων ςε άνεργουσ πολίτεσ
χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει τθν περιγραφι παρεμβατικϊν μεκόδων, τεχνικϊν
και καλφτερων πρακτικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθ κάκε χϊρα-εταίρο για τθ
διδαςκαλία και εκπαίδευςθ ανζργων γενικά αλλά και ςτθν αγγλικι γλϊςςα για
εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ.
Αυτζσ οι πλθροφορίεσ παρζχουν μια γενικι επιςκόπθςθ ςχετικά με κυβερνθτικά
προγράμματα και ευκαιρίεσ εκπαίδευςθσ ςε δθμόςια και ιδιωτικά ιδρφματα, με
ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων των ανζργων.
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Οδθγόσ καλφτερων πρακτικϊν ςτισ ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ για
βελτίωςθ των δεξιοτιτων ςε άνεργουσ πολίτεσ χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ – Ιςπανία
Παρά τθν οικονομικι ανάκαμψθ πριν από τθν πανδθμία, θ Λςπανία υποφζρει από
ανιςότθτεσ ςτo οικονομικό και εργαςιακό πεδίο: υψθλό δθμόςιο χρζοσ, μικροφ
μεγζκουσ βιομθχανία και ανεπαρκείσ/αναποτελεςματικζσ επενδφςεισ ςτθν
εκπαίδευςθ, ανάπτυξθ και καινοτομία (2), υψθλά ποςοςτά ανεργίασ- ιδιαίτερα
ςτουσ νζουσ και μακροπρόκεςμθ ανεργία- και υπερβολικόσ τεμαχιςμόσ τθσ αγοράσ
εργαςίασ, μεταξφ άλλων. Σο 2017 θ Λςπανία κατείχε το υψθλότερο ποςοςτό
ανεργίασ ςτθν ΕΕ, ςτο 17.2%, μετά τθν Ελλάδα (21.5%).
Θ ιςπανικι ςτρατθγικι για ενεργοποίθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ 2017-20 (MEYSS,
2017c) αποτελείται από προγράμματα και μζτρα με ςκοπό τθ βελτίωςθ του
ςυςτιματοσ προςταςίασ από τθν ανεργία και τθν παροχι εργαλείων, υποδομϊν και
πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων ςτο εκνικό ςφςτθμα απαςχολθςιμότθτασ, απαραίτθτα
για τον εκμοντερνιςμό και τθν αναβάκμιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και επάρκειασ
του. Θ ςτρατθγικι αυτι περιλαμβάνει εκπαίδευςθ και ςχετικά διπλϊματα με ςκοπό
τθν αφξθςθ πικανοτιτων απαςχολθςιμότθτασ.
Θ δθμοςίευςθ τθσ Πράξθσ 30/2015 το επτζμβριο του 2015 (Head of State, 2015), θ
οποία ρυκμίηει τθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ με ςκοπό τθν απαςχολθςιμότθτα,
ζκεςε ζνα νζο πλαίςιο για τθ διαχείριςθ και εφαρμογι Επαγγελματικισ και
Εκπαιδευτικισ Κατάρτιςθσ (ΕΕΚ) ςτον τομζα τθσ απαςχολθςιμότθτασ, το οποίο
βρίςκεται ακόμα υπό ανάπτυξθ. Θ πράξθ αυτι τόνιςε τθν ανάγκθ για ζνα
αποτελεςματικό ςφςτθμα παρακολοφκθςθσ και διερεφνθςθσ τθσ αγοράσ εργαςίασ,
με βάςθ το ςυντονιςμό όλων των ςχετικϊν φορζων: αρχζσ, κοινωνικοί εκπρόςωποι,
ειδικοί κοκ. Επίςθσ, φανζρωςε τθν ανάγκθ αξιολόγθςθσ του αντικτφπου τθσ
εκπαίδευςθσ ςτθν πρόςβαςθ και διατιρθςθ εργαςίασ, βελτίωςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων, βελτίωςθ των δεξιοτιτων των εργαηομζνων,
εκπλιρωςθ των αναγκϊν τθσ αγοράσ εργαςίασ και διαςφάλιςθ τθσ αποδοτικότθτασ
των πόρων. (MEYSS, 2015c).
Με ςκοπό τθν ενίςχυςθ του εκνικοφ ςυςτιματοσ εγγφθςθσ για τθ νεολαία, θ
κυβζρνθςθ ενζκρινε επείγοντα μζτρα το Δεκζμβριο του 2016 (Head of State, 2016),
τα οποία ευνοοφςαν τθν πρόςβαςθ και εγγραφι νεαρϊν ατόμων ςτο ςφςτθμα με
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πιο ελαςτικζσ προχποκζςεισ όπωσ αυτόματθ εγγραφι όλων των νεαρϊν ατόμων
ωσ αιτθτζσ εργαςίασ ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ εργαςίασ και αναδρομικι εγγραφι.
υγκεκριμζνα, ςχεδιάςτθκαν βαςικά προγράμματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
και κατάρτιςθσ ωσ εναλλακτικι επιλογι παραμονισ θ επιςτροφισ ςτθν εκπαίδευςθ.
Σα διαφορετικά επιχορθγθμζνα ςχιματα για εκπαιδευτικά προγράμματα,
διακζςιμα δωρεάν για άνεργουσ και εργοδοτοφμενουσ είναι τα εξισ:
i.
Εκπαίδευςθ τθν οποία διοργανϊνουν εταιρείεσ για τουσ υπαλλιλουσ τουσ
(formación programada por la empresa), επιχορθγθμζνθ, ςε μειωμζνεσ τιμζσ, με
βάςθ το ποςό που πλθρϊνουν οι εταιρείεσ ςτισ Κοινωνικζσ Αςφαλίςεισ.
ii.
Επιχορθγθμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα μζςω ανοικτϊν προςκλιςεων
για προτάςεισ, όπωσ για παράδειγμα εξειδικευμζνα και γενικά εκπαιδευτικά
προγράμματα
για
εργαηόμενουσ
και
αυτό-εργοδοτοφμενουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και αυτϊν που εργάηονται ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ
οικονομίασ (ςυνεργατιςμοί- γνωςτοί και ωσ ‘planes de formación intersectoriales,
sectoriales, autónomos, y economía social’)
iii.
Επιχορθγθμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα για τουσ άνεργουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων ‘εκπαιδευτικϊν πλάνων/ςχεδίων’ (planes de formación) με
ςτόχο τθν κάλυψθ των αναγκϊν που εντοπίηουν οι δθμόςιεσ υπθρεςίεσ εργαςίασ
και ςυγκεκριμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα
επιχορθγοφνται μζςω ανοικτϊν προςκλιςεων υποβολισ προςφορϊν.
iv.
Άλλεσ εκπαιδευτικζσ πρωτοβουλίεσ, για παράδειγμα προςωπικζσ άδειεσ από
τθν εργαςία για ςκοποφσ εκπαίδευςθσ (permisos individuales de formación),
προγράμματα μακθτείασ – εκπαίδευςθ που περιλαμβάνει πρακτικι άςκθςθ
(formación en alternancia), εκπαίδευςθ δθμοςιϊν υπαλλιλων και εκπαίδευςθ ςτισ
φυλακζσ, μεταξφ άλλων. Ο τρόποσ επιχοριγθςθσ του κάκε ςχιματοσ διαφζρει.
Θ πανδθμία του κορωνοϊοφ προκάλεςε μεγάλο αρικμό εργαηομζνων να χάςουν τθν
κζςθ εργαςίασ τουσ και να αναηθτιςουν τρόπουσ να βελτιϊςουν τθν
απαςχολθςιμότθτα τουσ. Για αυτό το λόγο θ SEPE (Public Service of State
Employment) ξεκινά νζα εκπαιδευτικά προγράμματα κάκε εβδομάδα με ςκοπό να
βοθκιςει αυτοφσ που ζχαςαν τθ δουλειά του λόγω τθσ υγειονομικισ κρίςθσ.
Θ δθμόςια υπθρεςία εργαςίασ και θ FUNDAE ςυνεργάηονται με επιχειριςεισ όπωσ
οι Amazon Web Services (AWS), CISCO, Cloudera, Everis, Accenture, Fundación
Telefónica, Google, Huawei, IBM, Linux, Oracle και SAP και προςφζρουν ςε όςουσ
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ενδιαφζρονται και ζχουν εγγραφεί ωσ άνεργοι και αναηθτοφν εργαςία, τθν
ευκαιρία να αποκτιςουν νζεσ ψθφιακζσ και γλωςςικζσ δεξιότθτεσ.
Για τθν ακρίβεια, ο τομζασ τθσ Σεχνολογίασ και Πλθροφορικισ (ΣΠ) και
προγραμματιςμοφ ζχει ποςοςτό ανεργίασ 0% ςτθν Λςπανία, γεγονόσ που δθμιουργεί
τεράςτια ηιτθςθ για επαγγελματίεσ ςε αυτό τον τομζα . Με βάςθ ςτατιςτικά
δεδομζνα, 3.2 εκατομμφρια κζςεισ εργαςίασ αναμζνεται να προςφερκοφν από
επαγγελματίεσ ςτον τομζα τθσ ΣΠ (IT) μζχρι το 2030. Θ πλειοψθφία αυτϊν των
εργαηομζνων κα απαιτείται να διακζτουν το κατάλλθλο επίπεδο αγγλικϊν
δεξιοτιτων. Για αυτό το λόγο θ SEPE προςφζρει δωρεάν μακιματα αγγλικισ
γλϊςςασ με ςκοπό να βοθκιςει τουσ άνεργουσ να αποκτιςουν A1,A2,B1,B2 και C1
διπλϊματα ςε γλωςςικζσ δεξιότθτεσ (2021).
Γενικά τα πιο κάτω μακιματα και εκπαιδευτικά προγράμματα προςφζρονται ςτισ
επίςθμεσ ιςτοςελίδεσ του SEPE:
1. Μακιματα ςτθ Ceuta και Melilla
2. Εκνικά κζντρα
3. Εκπαίδευςθ ςε ψθφιακζσ δεξιότθτεσ
4. Εκπαίδευςθ διακζςιμθ ςε αυτόνομεσ περιοχζσ
5. Εκπαίδευςθ μζςω των ςυμβουλευτικϊν προγραμμάτων απαςχολθςιμότθτασ.
Σο Cursoinem.es είναι μια χριςιμθ πθγι πλθροφοριϊν για όςουσ αναηθτοφν
δωρεάν διαδικτυακά μακιματα που προςφζρονται από το SEPE και τισ τοπικζσ
υπθρεςίεσ εργαςίασ.
Για παράδειγμα, θ Smartmind προςφζρει επαγγελματικά γλωςςικά μακιματα, τα
οποία περιλαμβάνουν περιγραφι τθσ δομισ μιασ εταιρείασ, τθν εξυπθρζτθςθ
πελατϊν, τθν επαγγελματικι επικοινωνία μεταξφ ομάδων, ςυγγραφι
επαγγελματικϊν προφίλ, τθλεφωνικι επικοινωνία, γραπτι επικοινωνία ι μζςω
email, λεξιλόγιο ςχετικά με τον ταξιδιωτικό τομζα, ςυχνά λάκθ, false friends (λζξεισ
κοινζσ ςε διάφορεσ γλϊςςεσ αλλά με διαφορετικό νόθμα) κλπ. Θ διάρκεια αυτοφ
του προγράμματοσ είναι 60 ϊρεσ.
Σο Vipper Sistemas είναι ζνα εκπαιδευτικό κζντρο, εγκεκριμζνο από τθν κοινότθτα
τθσ Μαδρίτθσ, το οποίο παρζχει ποικιλία μακθμάτων SEPE εντελϊσ δωρεάν.
Ακόμθ μια ενδιαφζρουςα βοθκθτικι πθγι είναι το EUROFARMAC, ζνα από τα
πολλά εργαλεία τα οποία το the State Foundation for Employment Training
(FUNDAE) παρζχει οφτωσ ϊςτε να διευκολφνει και να προωκιςει τθ δια βίου
μάκθςθ ςτουσ εργαηόμενουσ με κφριο ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ
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και παραγωγικότθτασ των επιχειριςεων. Σο EUROFARMAC προςφζρει δωρεάν
μακιματα ςε επιχειριςεισ και ςε ανζργουσ.
Θ Grupo Hedima προςφζρει μεγαλφτερα ςε διάρκεια γλωςςικά μακιματα
(επίπεδα A1-C1) ςε άνεργουσ ςτον τομζα τθσ φιλοξενίασ και τουριςμοφ ι τθσ
κοινωνικισ οικονομίασ. Θ διάρκεια αυτϊν των μακθμάτων είναι 120 ϊρεσ.
Θ Academia Integral προςφζρει διάφορα μακιματα με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ των
δεξιοτιτων των εργαηομζνων και ανζργων ςε τομείσ όπωσ οι υπθρεςίεσ επείγουςασ
ανάγκθσ, οικονομικά και τραπεηικά, επιμελθτεία και μεταφορζσ, τουριςμό και
φιλοξενία, υπθρεςίεσ τροφοδοςίασ, εξυπθρζτθςθ πελατϊν, παροχι βοικειασ
διαχείριςθσ και επαγγελματικϊν διαπραγματεφςεων.
Ο Federación de Enseñanza (CCOO) είναι ζνασ μθ-κυβερνθτικόσ οργανιςμόσ που
ςτθρίηει τουσ εκπαιδευτζσ ςε όλα τα επίπεδα του ιςπανικοφ εκπαιδευτικοφ
ςυςτιματοσ μζςω ςειράσ μακθμάτων, πλθροφορίεσ για εξετάςεισ, προτάςεισ για
εκπαιδευτικζσ βελτιϊςεισ, κενζσ κζςεισ εργαςίασ ςτο εξωτερικό, αναφορζσ ςχετικά
με ςφγχρονα προβλιματα ςτθν τάξθ και δωρεάν διαδικτυακζσ υπθρεςίεσ. Επίςθσ
προςφζρει διάφορα μακιματα γλωςςϊν (επίπεδα A1-C1).
Θ UGT είναι μια ζνωςθ εργαηομζνων, θ οποία παρουςιάηεται ωσ ζνασ ανεξάρτθτοσ,
δθμοκρατικόσ, αφοςιωμζνοσ και απαιτθτικόσ οργανιςμόσ, με παρουςία ςε όλουσ
τουσ εργαςιακοφσ τομείσ ςτθν Λςπανία. Αυτόσ ο οργανιςμόσ είναι γνωςτόσ για τθ
ςειρά μακθμάτων που προςφζρει, ςυμπεριλαμβανομζνων και μακθμάτων
γλωςςϊν.
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Οδθγόσ καλφτερων πρακτικϊν ςτισ ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ για
βελτίωςθ των δεξιοτιτων ςε άνεργουσ πολίτεσ χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ – Πορτογαλία
Σο Instituto de Emprego e Formação Profissional (Λνςτιτοφτο για Εργαςία και
Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ) είναι το Πορτογαλικό κυβερνθτικό ςϊμα υπεφκυνο για
τθν ανάπτυξθ και εφαρμογι εργαςιακϊν πολιτικϊν και πολιτικϊν επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και υπάγεται ςτο Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων.
Σο ινςτιτοφτο διακζτει και διαχειρίηεται κζντρα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και
περιλαμβάνει κεντρικζσ και τοπικζσ δομζσ. Είναι επίςθσ υπεφκυνο για τθν
πλειοψθφία των μακθμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ που παρζχονται από τθν
κυβζρνθςθ ςτουσ άνεργουσ. Παράλλθλα με το Instituto de Emprego e Formação
Profissional, κάποιεσ ιδιωτικζσ εταιρείεσ οι οποίεσ είναι εγκεκριμζνεσ να παρζχουν
επαγγελματικι εκπαίδευςθ, εκτόσ από τθν προςφορά εξειδικευμζνων λφςεων ςε
εταιρείεσ από διάφορουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ, επίςθσ προςφζρουν
επαγγελματικι εκπαίδευςθ που επιχορθγείται από τθν ΕΕ. Αυτζσ οι εταιρείεσ, όπωσ
και τα κζντρα γλωςςϊν προςφζρουν μακιματα Αγγλικϊν για ςυγκεκριμζνουσ
ςκοποφσ, αλλά αυτά δεν είναι δωρεάν και δεν είναι ςχεδιαςμζνα ειδικά για
ανζργουσ, για αυτό το λόγο και δεν κα γίνει άλλθ αναφορά ςε αυτά.
Σο 2007 θ Πορτογαλία κζςπιςε το Διεκνζσ φςτθμα Πιςτοποίθςθσ Επαγγελματικϊν
Προςόντων (Νόμοσ Αρ. 396/2007, ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2007), ζνα επίςθμο πλαίςιο
για τθν παροχι επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ. Αυτό το ςφςτθμα ςτοχεφει ςτθν
εναρμόνιςθ, ομαλοποίθςθ και περιγραφι των πιςτοποιιςεων που αποκτικθκαν
από διαφορετικά εκπαιδευτικά ςυςτιματα και ςυςτιματα επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ, αλλά επίςθσ λαμβάνει υπόψθ δεξιότθτεσ που από αποκτικθκαν από
μθ-τυπικι ι άτυπθ μάκθςθ.
Αυτό το ςφςτθμα ςυμπεριζλαβε τθ δθμιουργία ενόσ εκνικοφ καταλόγου
πιςτοποιιςεων, το οποίο κακορίηει τισ προδιαγραφζσ των πιςτοποιιςεων με βάςθ
τουσ εκπαιδευτικοφσ τομείσ και τομείσ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, και είναι
ταξινομθμζνεσ ςε επίπεδα με βάςθ το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Πιςτοποιιςεων
(European Qualification Framework). Επιπρόςκετα, επιςθμαίνει τουσ
ςυγκεκριμζνουσ όρουσ αναφοράσ απαραίτθτουσ για τθν απόκτθςθ αυτϊν των
προδιαγραφϊν. Αυτοί οι εκπαιδευτικοί όροι είναι οργανωμζνοι ςε ενότθτεσ. Όλοι
οι προαναφερόμενοι όροι περιλαμβάνουν και μακιματα ςτθν Αγγλικι γλϊςςα.
Αυτι τθ ςτιγμι ςτθν Πορτογαλία υπάρχουν
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ για άνεργουσ:

ζξι τφποι προγραμμάτων
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Μάκθςθ (Learning) – αυτό το πρόγραμμα είναι για νεαρά άτομα κάτω των 25
ετϊν που κατζχουν τουλάχιςτον δίπλωμα κατϊτερθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Σο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προςφζρεται εναλλάξ, ςε κζντρο Εκπαιδευτικισ
Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ και μια εταιρεία. Θ ςειρά μακθμάτων ζχει διάρκεια 3
ζτθ. Σο πρόγραμμα αυτό δίνει τθ δυνατότθτα ςε νεαρά άτομα να αποκτιςουν
δίπλωμα επίπεδου 4, που πλθροί τισ προδιαγραφζσ μιασ από τισ πιςτοποιιςεισ ςτον
Εκνικό Κατάλογο Πιςτοποίθςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων και περιλαμβάνει
επίςθσ μακιματα Αγγλικισ γλϊςςασ.
Προγράμματα Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικά προγράμματα για
ενιλικεσ – αυτό το πρόγραμμα είναι για άτομα άνω των 18 ετϊν. Είναι
διαμορφωμζνο ωσ μια ευζλικτθ, εκπαιδευτικι οδόσ, προςαρμοςμζνθ ςτισ
δεξιότθτεσ που ιδθ κατζχουν οι εργαηόμενοι, επιτρζποντασ τουσ να ςυμπλθρϊςουν
κατϊτερθ ι ανϊτερθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Με τθ ςυμπλιρωςθ του
προγράμματοσ, ο κάκε εκπαιδευόμενοσ αναμζνεται να πλθροί τισ προδιαγραφζσ
μιασ από τισ πιςτοποιιςεισ ςτον Εκνικό Κατάλογο Πιςτοποίθςθσ Επαγγελματικϊν
Προςόντων και περιλαμβάνει επίςθσ μακιματα Αγγλικισ γλϊςςασ.
Δομθμζνο Πρόγραμμα Επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ – αυτι είναι μια
εξατομικευμζνθ λφςθ για ενιλικεσ που επικυμοφν να βελτιϊςουν τθ γνϊςθ και τισ
επαγγελματικζσ τουσ δεξιότθτεσ με ςκοπό τθν επανζνταξι τουσ ςτθν αγορά
εργαςίασ. Αυτζσ οι δράςεισ είναι βραχυπρόκεςμεσ με ελάχιςτθ διάρκεια τισ 25
ϊρεσ. Είναι επίςθσ διαρκρωμζνεσ με βάςθ του όρουσ αναφοράσ του Εκνικοφ
Καταλόγου Πιςτοποίθςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων αλλά κάκε δράςθ είναι
αντίςτοιχθ ςε μια ι περιςςότερεσ ενότθτεσ που περιλαμβάνεται ςε κάκε όρο
αναφοράσ. Ο ςκοπόσ αυτοφ του προγράμματοσ είναι να επιτρζψει ςτουσ ενιλικεσ
ναι ακολουκιςουν ςταδιακά και ςε βάκοσ χρόνου τθ δικι τουσ οδό πιςτοποίθςθσ,
οφτωσ ϊςτε να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ μιασ από τισ πιςτοποιιςεισ του
Καταλόγου.
Ενεργόσ ηωι – καταρτιςμζνθ εργαςία – αυτό το πρόγραμμα ζχει ωσ ςκοπό να
βοθκιςει άνεργουσ ενιλικεσ με χαμθλά προςόντα να επανενταχκοφν ςτθν αγορά
εργαςίασ. υμπεριλαμβάνει βραχυπρόκεςμεσ δράςεισ επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
και πρακτικι εκπαίδευςθ. Αυτζσ οι δράςεισ οργανϊνονται με βάςθ τον Εκνικό
Κατάλογο Πιςτοποίθςθσ Επαγγελματικϊν Προςόντων.
Τεχνολογικι εξειδίκευςθ – Αυτό το πρόγραμμα είναι για νεαρά άτομα και ενιλικεσ
με δίπλωμα ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και περιλαμβάνουν κοινωνικά
και πολιτιςμικά ςτοιχεία, τα οποία ίςωσ περιλαμβάνουν ενότθτεσ ςτα Αγγλικά.
Με βάςθ τα πιο πάνω, και λαμβάνοντασ υπόψθ ότι όλεσ οι εκπαιδευτικζσ δράςεισ
που αποτελοφν μζροσ του Εκνικοφ Καταλόγου Πιςτοποίθςθσ Επαγγελματικϊν
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Προςόντων περιλαμβάνουν τθν εκμάκθςθ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ και ότι τα
προγράμματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ ειδικά για ανζργουσ είναι ςχεδιαςμζνα
με βάςθ τον ίδιο κατάλογο, μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι θ εκμάκθςθ αγγλικισ
γλϊςςασ αποτελεί μζροσ τθσ εκπαίδευςθσ που προςφζρεται ςε αυτζσ τισ ομάδεσ
πλθκυςμοφ.
Παρόλα αυτά, ςτθν πράξθ, αν αυτό ιςχφει για εκπαιδευτικά προγράμματα με
μεγαλφτερα διάρκεια που δίνουν τθ δυνατότθτα απόκτθςθσ ενόσ από τουσ
εκπαιδευτικοφσ τίτλουσ (όπωσ για παράδειγμα τα Προγράμματα Επαγγελματικισ
Εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικά προγράμματα), δεν ιςχφει για βραχυπρόκεςμα
προγράμματα (όπωσ για παράδειγμα το Δομθμζνο Πρόγραμμα Επαγγελματικισ
εκπαίδευςθσ και το πρόγραμμα Ενεργόσ ηωι – καταρτιςμζνθ εργαςία), κακϊσ αυτά
τα προγράμματα καλφπτουν μόνο μερικζσ ενότθτεσ των εκπαιδευτικϊν τίτλων.
υγκεκριμζνα, ο ςτόχοσ αυτϊν των προγραμμάτων μικρότερθσ διάρκειασ είναι να
επιλφςουν το άμεςο πρόβλθμα ενόσ ανζργου ατόμου, προετοιμάηοντασ τον/τθν για
γριγορθ επανζνταξθ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Από τθν άλλθ, αυτά τα προγράμματα διαςφαλίηουν πιο μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ,
δίνοντασ τθ δυνατότθτα ςε κάκε άτομο να προχωριςει ςτθν απόκτθςθ
εκπαιδευτικοφ τίτλου με βάςθ τισ δικζσ του ανάγκεσ, ςυμπλθρϊνοντασ μακιματα
από τον κατάλογο, με τθν πάροδο ετϊν. Αυτζσ οι εκπαιδευτικζσ διαδρομζσ,
περιλαμβάνουν και τθν εκμάκθςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Είναι επίςθσ ςθμαντικό να
αναφερκεί ότι όλα αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα δίνουν προτεραιότθτα ςτθν
διδαςκαλία Πλθροφορικισ/Σεχνολογίασ, για τθν οποία γίνεται ςυχνι χριςθ
ορολογίασ ςτα Αγγλικά. Αυτό ςυχνά λειτουργεί ωσ κίνθτρο για τθν ςυμπερίλθψθ
μακθμάτων γγλικισ γλϊςςασ ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ.
Όςον αφορά ςυγκεκριμζνθ επαγγελματικι εκπαίδευςθ ςτα Αγγλικά, μερικά
παραδείγματα βραχυπρόκεςμων μακθμάτων προςφζρονται από το Instituto de
Emprego e Formação Profissional, όπωσ για παράδειγμα “Αγγλικι Γλϊςςα- Σεχνικζσ
Γραφισ”, “Αγγλικι Γλϊςςα – Επαγγελματικι Δραςτθριότθτα”, “Αγγλικι Γλϊςςα –
Διαχείριςθ Αποκεμάτων και Επιμελθτεία”, “Εκπαίδευςθ με τθ χριςθ πολυμζςων
ςτουσ τομείσ του τουριςμοφ, φιλοξενίασ και χϊρων εςτίαςθσ - Αγγλικά”,
“Επαγγελματικά Αγγλικά”.
Μερικζσ από αυτζσ τισ εκπαιδευτικζσ δράςεισ είναι διακζςιμεσ μόνο ςε
ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, ανάλογα με τουσ εργαςιακοφσ τομείσ που
δραςτθριοποιοφνται ςτθν κάκε περιοχι, αυτό όμωσ μπορεί να αλλάξει ςφντομα
λόγω τθσ πρόςφατθσ ανάπτυξθσ τθσ εξ αποςτάςεωσ μάκθςθσ και μεκόδων
εκπαίδευςθσ. Λόγω περιοριςμοφ ςτθν ζκταςθ αυτισ τθσ αναφοράσ, το περιεχόμενο
αυτϊν των μακθμάτων δεν κα αναλυκεί, αλλά αξίηει να ςθμειωκεί ότι τα
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περιςςότερα επικεντρϊνεται ςτον εμπλουτιςμό λεξιλογίου και γραμματικι και δεν
περιζχουν καινοτόμα κζματα οφτε καλφπτουν διάφορα επίπεδα δεξιότθτασ.
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Οδθγόσ καλφτερων πρακτικϊν ςτισ ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ για
βελτίωςθ των δεξιοτιτων ςε άνεργουσ πολίτεσ χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ – Ηνωμζνο Βαςίλειο
Καλφτερεσ πρακτικζσ ςχετικά με τθν εκμάκθςθ Αγγλικισ γλϊςςασ.
Είναι εφκολο για κάποιον να υποκζςει ότι το ΘΒ, ζνα ζκνοσ με επίςθμθ γλϊςςα τθν
αγγλικι, δεν διακζτει ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ ςχετικά με τθν εκμάκθςθ αγγλικισ
γλϊςςασ ειδικά για άνεργουσ, αλλά υπάρχει μεγάλοσ αρικμόσ αλλοδαπϊν ανζργων
ςτθ χϊρα, και αν και το ΘΒ δεν επιτρζπει πλζον τθν είςοδο μεταναςτϊν χωρίσ
απόδειξθ ότι μιλοφν τθν αγγλικι γλϊςςα, θ χϊρα ακόμθ διακζτει μεγάλο αρικμό
αλλοδαπϊν κατοίκων των οποίων θ μθτρικι τουσ γλϊςςα δεν είναι θ αγγλικι. Αν
και οι νεαρότεροι ςε θλικία μετανάςτεσ διακζτουν επαρκείσ γνϊςεισ τθσ αγγλικισ
γλϊςςασ για κάποιεσ κζςεισ εργαςίασ, οι μεγαλφτεροι ςε θλικία μπορεί να είναι
λιγότερο ευνοθμζνοι αφοφ περίπου 25% των μεταναςτϊν που δεν μιλοφν τθν
αγγλικι γλϊςςα, μετανάςτευςαν ςτο ΘΒ ςε θλικία μεγαλφτερθ των 50 ετϊν.
(αδιαμφιςβιτθτο γεγονόσ).
Αν και οι άνεργοι ίςωσ ζχουν πρόςβαςθ ςε δωρεάν διαδικτυακά μακιματα, θ
πλειοψθφία τθσ εκμάκθςθσ Αγγλικϊν για τουσ άνεργουσ εντάςςεται ςτθν κατθγορία
Αγγλικά για ομιλθτζσ άλλων γλωςςϊν (ESOL -English to Speakers of Other
Languages). Θ κυβζρνθςθ του Θνωμζνου Βαςιλείου προςφζρει μακιματα ESOL για
άνεργουσ, τα οποία διατίκενται δωρεάν μζχρι το δεφτερο επίπεδο. Οι παροχείσ
ESOL, οι οποίοι ςυχνά είναι τυπικά κολλζγια, ονομάηουν αυτά τα μακιματα Αγγλικά
για τθ Ηωι (English for Life) ι Αγγλικά για τθν Εργαςία (English for Work) και
μεγάλοσ αρικμόσ βοθκθτικϊν πθγϊν μποροφν να ςυλλεχκοφν από μια μεγάλθ
διαδικτυακι πλατφόρμα τθν οποία διαχειρίηεται το Μδρυμα Εκπαίδευςθσ (The
Education and Training Foundation).
Σο ESOL από μόνο του μπορεί να κεωρθκεί θ κφρια καλφτερθ πρακτικι. Θ
μεκοδολογία του διαιρείται ςε μίνι καλφτερεσ πρακτικζσ, για παράδειγμα
περιλαμβάνει υλικό ςυγκεκριμζνα για ενιλικεσ ςε ‘πραγματικζσ’ ςυνκικεσ και
λαμβάνει υπόψθ τουσ βραχυπρόκεςμουσ εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ των μακθτϊν
και τισ ςυνκικεσ κάτω από το οποίεσ καλοφνται να χρθςιμοποιιςουν τθν αγγλικι
γλϊςςα, τισ εκπαιδευτικζσ και επαγγελματικζσ προςδοκίεσ των μακθτευομζνων, τισ
ανάγκεσ τουσ για δεξιότθτεσ όπωσ ςτθν Σεχνολογία-Πλθροφορικι, δεξιότθτεσ
μελζτθσ, επίλυςθσ προβλθμάτων, αναηιτθςθ εργαςίασ ι δεξιότθτεσ ςε
ςυγκεκριμζνο κζμα, και το τοπικό κοινοτικό πλαίςιο.
Οι καλφτερεσ πρακτικζσ για εκπαιδευτικοφσ ςτον τομζα ESOL περιλαμβάνουν
πρακτικζσ για τθ διδαςκαλία ομάδων μικτϊν επιπζδων και ομάδων μακθτϊν από
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διάφορα εκπαιδευτικά υπόβακρα, τεχνικζσ διδαςκαλίασ ατόμων με δεξιότθτεσ
ακρόαςθσ/ομιλίασ πολφ ψθλότερεσ ι χαμθλότερεσ από τισ δεξιότθτεσ
ανάγνωςθσ/γραφισ τουσ κοκ. Οι πρακτικζσ αυτζσ επίςθσ περιλαμβάνουν
προγράμματα εργαςίασ, ςχζδια μακθμάτων και λεπτομερι καταγραφι που
λειτουργοφν ωσ απόδειξθ για το τι επιτεφχκθκε ςε αυτά τα μακιματα.
Θ καλφτερθ επιλογι για άνεργουσ μακθτευόμενουσ που δεν ζχουν πρόςβαςθ ςε
κολλζγια (πχ κάτοικοι αγροτικϊν περιοχϊν) είναι τα δωρεάν διαδικτυακά
μακιματα ESOL, που οι καλφτερεσ πρακτικζσ τουσ περιλαμβάνουν παραςτατικά
βίντεο, infographics και κουΐη. Μια από αυτζσ τισ ςειρζσ μακθμάτων προςφζρει
ενότθτεσ ςχετικά με τθν αναηιτθςθ εργαςίασ και δεξιότθτεσ ςυνζντευξθσ, επίγνωςθ
γλϊςςασ του ςϊματοσ και προετοιμαςία για ςυνεντεφξεισ, χριςθ Αγγλικϊν ςτο
χϊρο εργαςίασ, διεξαγωγι επαγγελματικϊν ςυναντιςεων και παρουςιάςεισ,
εργαςιακά δικαιϊματα και ςυνκικεσ, Τγεία και Αςφάλεια ςτο χϊρο εργαςίασ,
κζςεισ εργαςίασ, καριζρα και ο εργαςιακόσ κόςμοσ
Ζνασ από τουσ μεγαλφτεροσ παράγοντεσ ςτθν παροχι ESOL είναι το British Council,
το οποίο προςφζρει διαδικτυακό υλικό και διαχωρίηει τισ δεξιότθτεσ τθσ Αγγλικισ
γλϊςςασ ςε ςυγκεκριμζνουσ τομείσ τθσ εργαςίασ που μπορεί να αναηθτεί ο
μακθτευόμενοσ, για παράδειγμα, λιανικι πϊλθςθ και αυτό-εργοδότθςθ.
υμπζραςμα
Οι καλφτερεσ παρεμβατικζσ τεχνικζσ για τουσ άνεργουσ από το ΘΒ που κα
ςυμπεριλθφκοφν ςτο πρόγραμμα PESE κα είναι μικρισ διάρκειασ, ςαφϊσ
κακοριςμζνεσ ενότθτεσ με ξεκάκαρα εκπαιδευτικά αποτελζςματα και δίπλωμα
ςυμπλιρωςθσ των μακθμάτων. Θ χριςθ κουΐη και οπτικοακουςτικοφ υλικoφ είναι
επίςθσ διαδεδομζνθ κακϊσ και πρακτικό περιεχόμενο το οποίο μπορεί να
εφαρμοςτεί ςε πραγματικζσ ςυνκικεσ, οπότε κα ιταν καλό οι ενότθτεσ να
περιζχουν και αυτά.
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Οδθγόσ καλφτερων πρακτικϊν ςτισ ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ για
βελτίωςθ των δεξιοτιτων ςε άνεργουσ πολίτεσ χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ – Μάλτα
Ειςαγωγι
Με βάςθ τθν ζρευνα Eurostat, Θ Μάλτα ζχει ζνα από τα χαμθλότερα ποςοςτά
ανεργίασ ςτθν ΕΕ. Παρόλα αυτά, ζχουν γίνει διάφορεσ προςπάκειεσ ςτον δθμόςιο
τομζα, όπωσ θ προςφορά μακθμάτων Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν ςε άνεργουσ με
ςκοπό τθσ βελτίωςθ των επαγγελματικϊν προοπτικϊν τουσ.

τθ Μάλτα, το κυριότερο ςϊμα το οποίο ςχεδιάηει προγράμματα για άνεργουσ
είναι το JobsPlus, ζνασ εκνικόσ οργανιςμόσ με όραμα του τθν εκπλιρωςθ των
αναγκϊν μιασ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθσ οικονομίασ.

Μζροσ των υποχρεϊςεων τθσ είναι θ ενδυνάμωςθ και διευκόλυνςθ πρόςβαςθσ ςε
κζςεισ και τθν αγορά εργαςίασ. Μζςω τθσ προςφοράσ διαδραςτικϊν και δυναμικϊν
λφςεων, κακϊσ και εξειδικευμζνθσ εμπειρίασ με τθ χριςθ ευζλικτων πλατφόρμων,
όςοι αναηθτοφν εργαςία τϊρα ζχουν μια βελτιωμζνθ εμπειρία αναηιτθςθσ
εργαςίασ και ζχουν τθν ευκαιρία να ςυμμετζχουν ςε διάφορα εκπαιδευτικά
προγράμματα. ΟΛ ενιλικεσ επίςθσ ζχουν πρόςβαςθ ςε εκπαίδευςθ με ςκοποφσ
βελτίωςθσ των επαγγελματικϊν τουσ προοπτικϊν μζςω των MCAST και το Σμιμα
Δια Βίου Μάκθςθσ (Lifelong Learning Department).

JobsPlus
Σο JobsPlus προςφζρει αυτι τθ ςτιγμι διάφορα διαδικτυακά μακιματα με ςκοπό να

βοθκιςει τουσ πολίτεσ να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτεσ τουσ, που με τθ ςειρά του κα
βελτιϊςεισ τισ προοπτικζσ εργαςίασ. Ζνα από αυτά τα μακιματα που προςφζρεται
είναι ‘Αγγλικά για τθν επιχείρθςθ’. Άτομα 16 ετϊν και άνω που διακζτουν δίπλωμα
MQF επιπζδου 2 ι τουλάχιςτον 3 χρόνια εργαςιακι εμπειρία μποροφν να κάνουν
αίτθςθ να ςυμμετζχουν ςε αυτό το μάκθμα. Σο μάκθμα αυτό παραδίδεται μζςω
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μιασ ςειράσ παρουςιάςεων ςχετικά με τθ γραμματικι, ςυηθτιςεισ, αςκιςεισ
αναπαράςταςθσ (role play) και πρακτικζσ αςκιςεισ. Μζςω αυτϊν των μακθμάτων
δθμιουργοφνται

αυκεντικζσ

επιχειρθςιακζσ

ςυνκικεσ,

οφτωσ

ϊςτε

οι

μακθτευόμενοι να μποροφν να κατανοιςουν επαγγελματικζσ ζννοιεσ και
καταςτάςεισ και ςυνεπϊσ να αναπτφξουν ςχετικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ. Οι
αξιολογιςεισ αποτελοφνται από προφορικζσ, γραπτζσ ι πρακτικζσ αςκιςεισ. Οι
ενότθτεσ αυτοφ του μακιματοσ περιλαμβάνουν: Κοινωνικά Αγγλικά και Κοινωνικι
Δικτφωςθ (Social English and Networking),

Επαγγελματικζσ υναντιςεισ και

Διαπραγματεφςεισ (Meetings & Negotiations), ςυγγραφι email, επιςτολϊν και
αναφορϊν (writing e-mails, letters and reports) και Σθλεφωνικι Επικοινωνία και
Ανταλλαγι πλθροφοριϊν (Telephoning & Exchanging Information). Αυτό το δίπλωμα
είναι ςχεδιαςμζνο για το επίπεδο 4 του Ευρωπαϊκοφ Πλαιςίου Επαγγελματικϊν
Προςόντων (European Qualifications Framework).
‘Ζνα ακόμθ ενδιαφζρον μάκθμα είναι το ‘Προπαραςκευαςτικό Πρόγραμμα
Αγγλικϊν για αλλοδαποφσ’ (Foundation in English for Foreigners). Αυτό το
πρόγραμμα είναι διακζςιμο για άτομα 16 ετϊν και άνω και ςτοχεφει ςτθ
διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ με απϊτερο ςκοπό να εξοπλίςει τουσ
μακθτευομζνουσ με αγγλικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ χριςιμεσ ςτθν αναηιτθςθ
εργαςίασ. Επιπρόςκετα όταν οι ςυμμετζχοντεσ ςυμπλθρϊςουν με επιτυχία τθ
φοίτθςθ, τουσ προςφζρονται ακόμα δφο μακιματα που κτίηουν ςτθ γνϊςθ που
αποκτικθκε από αυτό το πρόγραμμα. Αυτά τα δφο προγράμματα είναι: Βαςικό
Δίπλωμα ςτθν Αγγλικι γλϊςςα για Αλλοδαποφσ (Elementary Award in English for
Foreigners) και Δίπλωμα ςτθν Αγγλικι για Αλλοδαποφσ (Award in English for
Foreigners). Και τα δφο περιλαμβάνουν αξιολογιςεισ των δεξιοτιτων ακρόαςθσ,
ανάγνωςθσ, ομιλίασ και γραφισ.
Ζνα άλλο χριςιμο πρόγραμμα που παρζχεται από το JobsPlus είναι το Δίπλωμα
Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ ςτισ Αρχζσ των Σεχνικϊν Πωλιςεων (Vocational
Education and Training Award in Principles of Sales Techniques).

Αυτό το

πρόγραμμα ζχει ωσ ςτόχο τθν διδαςκαλία ςε αναηθτθτζσ εργαςίασ επικοινωνιακζσ
δεξιότθτεσ και τεχνικζσ πωλιςεων κακϊσ και εξυπθρζτθςθ πελατϊν πριν και μετά
τισ πωλιςεισ.

Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι όλα τα προγράμματα που

προςφζρονται από το JobsPlus είναι δωρεάν για όλουσ, ανεξάρτθτα από το εάν τα
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άτομα αναηθτοφν εργαςία ι ιδθ εργάηονται. Σο γεγονόσ αυτό αποτελεί ςθμαντικό
πλεονζκτθμα κακϊσ προςφζρει ςτουσ πολίτεσ τθν δυνατότθτα να βελτιϊςουν τισ
υπάρχουςεσ δεξιότθτεσ τουσ, μια από τισ οποίεσ είναι θ εκμάκθςθ Επαγγελματικϊν
Αγγλικϊν και να βελτιϊςουν τισ προοπτικζσ εργοδότθςθσ τουσ.

Τμιμα Δια Βίου Μάκθςθσ (LifeLong Learning Department)
Tο Σμιμα Δια Βίου Μάκθςθσ (Lifelong Learning Department) υπάγεται ςτο
Τπουργείο Παιδείασ και προςφζρει προγράμματα μακθμάτων με ςκοπό να
βοθκιςει τουσ πολίτεσ να αποκτιςουν δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τθν εργαςιακι ηωι.
Προςφζρει εκπαίδευςθ ςε διάφορουσ τομείσ με ςτόχο τθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων
των ανζργων και τθν προετοιμαςία τουσ για εργοδότθςθ. Tο Σμιμα Δια Βίου
Μάκθςθσ προςφζρει εκπαίδευςθ ςτθν αγγλικι γλϊςςα για όλα τα επίπεδα. Σα
προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν μακιματα Αγγλικϊν ςε βαςικό και προθγμζνο
επίπεδο, επίπεδο ςυνομιλίασ/κακομιλουμζνθ και Αγγλικά ωσ ξζνθ γλϊςςα. Σο
πρόγραμμα Αγγλικϊν ςε βαςικό επίπεδο ςτοχεφει ςτθ βελτίωςθ των ικανοτιτων
των μακθτευομζνων ςτισ 4 βαςικζσ δεξιότθτεσ ακρόαςθσ, ομιλίασ, ανάγνωςθσ και
γραφισ κακϊσ και ςτθ βελτίωςθ τθσ γνϊςθσ, δεξιοτιτων και ςυμπεριφορϊν οφτωσ
ϊςτε οι μακθτευόμενοι να αναπτφξουν ανεξαρτθςία ςτθ ςκζψθ και δράςθ μζςω
των μεκόδων μάκθςθσ και διδαςκαλίασ. το κατϊτερο επίπεδο διδάςκονται οι
βαςικοί κανόνεσ γραμματικισ κακϊσ και θ βαςικι δομι προτάςεων και φράςεισ
που χρθςιμοποιοφνται ςυχνά ςτθν επικοινωνία. το προθγμζνο επίπεδο τα
προςφερόμενα αγγλικά μακιματα βοθκοφν τουσ μακθτευόμενουσ να αναπτφξουν
κριτικι ςκζψθ, προςωπικι ανταπόκριςθ και ανεξάρτθτθ κρίςθ, κακϊσ και τθ
δυνατότθτα να αξιολογιςουν με κριτικό και δομθμζνο τρόπο λογοτεχνικά και μθ
λογοτεχνικά κείμενα. Επίςθσ, τα προγράμματα Αγγλικϊν που προςφζρονται είναι
αναγνωριςμζνα από το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Επαγγελματικϊν Προςόντων (European
Qualifications Framework). Σο υψθλότερο επίπεδο Αγγλικϊν που διδάςκεται είναι
το Matriculation Ordinary level, για το οποίο θ εξζταςθ γίνεται ςτο τζλοσ τθσ
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. ε αυτό το επίπεδο τα μακιματα βαςίηονται ςτισ
απαιτιςεισ τθσ εκπαιδευτικισ φλθσ (syllabus) και περιλαμβάνουν γραμματικι,
ανάγνωςθ-κατανόθςθ και γραφι ανάμεςα ςε άλλα. Σα δίδακτρα αυτϊν των
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μακθμάτων ποικίλουν με τα βαςικά μακιματα να ςτοιχίηουν 40 ευρϊ ενϊ τα πιο
προθγμζνου επιπζδου μακιματα γφρω ςτα 70 Ευρϊ.

MCAST
Σο

κολλζγιο

Σεχνϊν,

Επιςτιμθσ

και

Σεχνολογίασ

τθσ

Μάλτασ

(The Malta College of Arts, Science & Technology (MCAST) ζχει ωσ ςτόχο τθν παροχι
διεκνοφσ προςβάςιμων προγραμμάτων επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ με μια διεκνι
πτυχι, που ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ και τθσ οικονομίασ.
Παρζχει ςτουσ μακθτζσ του τθν ευκαιρία να παρακολουκιςουν μακιματα, ακόμα
και αν δεν διακζτουν διπλϊματα ςε επίπεδα O-level ι A-Level και ξεκινοφν από
μακιματα επιπζδου Access Pathway. Για να μπορεί κάποιοσ να κάνει αίτθςθ ςε
αυτά τα προγράμματα κα πρζπει πρϊτα να ςυμπλθρϊςει τθν υποχρεωτικι
εκπαίδευςθ και πικανόν να περάςει από ςυνζντευξθ. Τπάρχουν και άλλα
προγράμματα μακθμάτων που παρζχονται από ιδρφματα που προςφζρουν
Ειςαγωγικά και Προπαραςκευαςτικά Διπλϊματα ςε μακιματα για άτομα που δεν
ζχουν αποκτιςει τα απαραίτθτα διπλϊματα για να μποροφν να ακολουκιςουν ζνα
ςυγκεκριμζνο επάγγελμα.

Σο MCAST επίςθσ προςφζρει τθ δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ ςφντομων
μακθμάτων με ςκοπό τθ βελτίωςθ των επαγγελματικϊν ευκαιριϊν ςε διάφορουσ
τομείσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των Αγγλικϊν. To πρόγραμμα μακθμάτων ςε
επίπεδο Proficiency ςτα Αγγλικά προςφζρεται ςτο επίπεδο MQF level 5 και ςτοιχίηει
195 ευρϊ. ε αυτό το επίπεδο απαιτείται οι μακθτζσ να διακζτουν επαρκι γνϊςθ
Αγγλικϊν οφτωσ ϊςτε να μποροφν να αντιμετωπίςουν κακθμερινζσ καταςτάςεισ, με
ςενάρια ςε προςωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό, δθμόςιο και εκπαιδευτικό
πλαίςιο.

Συμπζραςμα
Μζςα από τθν αναςκόπθςθ των δθμόςιων ςωμάτων που προςφζρουν μακιματα
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, είναι εμφανζσ ότι υπάρχουν διάφορεσ ευκαιρίεσ για τουσ
ανζργουσ για να αναπτφξουν τισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ τουσ ςτα Αγγλικά. Σο JobsPlus

67

προςφζρει ζνα ευρφ φάςμα μακθμάτων Αγγλικϊν ςε βαςικό επίπεδο (για
αρχάριουσ ι αλλοδαποφσ) και πιο προθγμζνα επίπεδα, και όλα προςφζρονται
δωρεάν. Σο δεφτερο τμιμα που προςφζρει μακιματα Αγγλικϊν είναι το Σμιμα Δια
Βίου Μάκθςθσ. Σζλοσ, προςφζρονται διάφορα μακιματα Αγγλικϊν από το MCAST.
Και τα δφο αυτά ιδρφματα χρεϊνουν για αυτά τα μακιματα και τα μακιματα που
προςφζρονται από το MCAST είναι πιο ακριβά αλλά το επίπεδο διπλωμάτων που
προςφζρει (MQF level) είναι υψθλότερο. Παρά το γεγονόσ ότι υπάρχουν αυτά τα
προγράμματα για τουσ πολίτεσ που κζλουν αν αναπτφξουν τισ δεξιότθτεσ τουσ ςτθν
Αγγλικι γλϊςςα, είναι εμφανζσ ότι υπάρχει ζλλειψθ ευκαιριϊν όπου οι άνεργοι
μποροφν να διδαχτοφν Επαγγελματικά Αγγλικά ςτθ Μάλτα. Θ παροχι εκπαίδευςθσ
ςε αυτό τον τομζα μπορεί να αποτελζςει ςθμαντικό πλεονζκτθμα για τουσ
άνεργουσ όταν αναηθτοφν εργαςία κακϊσ τουσ προετοιμάηει καλφτερα για το χϊρο
εργαςίασ.
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Οδθγόσ καλφτερων πρακτικϊν ςτισ ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ για
βελτίωςθ των δεξιοτιτων ςε άνεργουσ πολίτεσ χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ – Κφπροσ
Ειςαγωγι
Με βάςθ τθν πιο πρόςφατθ αναφορά Eurostat, το ποςοςτό ανεργίασ ςτθν ΕΕ ιταν
7.5% και θ ανεργία ςτουσ νζουσ ζφταςε το 17.7%. Σο ςυνολικό ποςοςτό ανεργίασ
κυμαινόταν ςε παρόμοια επίπεδα ςτο 7.8% αλλά θ νεανικι ανεργία ςτθν Κφπρο
είναι ςθμαντικά χειρότερθ, κακϊσ το πιο πρόςφατο ςτατιςτικό, ποςοςτό τθσ τάξθσ
του 21.4%, το επτζμβριο του 2020, είναι το υψθλότερο ςτθν Ευρϊπθ.
τθν Κφπρο, θ πλειοψθφία των παρεμβάςεων που ςτοχεφουν ειδικά ςτουσ
άνεργουσ, αναπτφςςονται ι επιχορθγοφνται μερικϊσ από το τμιμα Εργαςίασ, το
οποίο υπάγεται ςτο Τπουργείο Εργαςίασ, Ευθμερίασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων
(ΤΕΕΚΑ). Επιπρόςκετα, θ Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ (ΑΝΑΔ), ζνα
δθμόςιο ίδρυμα που υπάγεται ςτο ΤΕΕΚΑ, ςε ςυνεργαςία με άλλουσ οργανιςμοφσ
ςτθν Κφπρο, εγκρίνει και διαχειρίηεται ζνα μεγάλο αρικμό προγραμμάτων
ςυγκεκριμζνα για άνεργουσ. Θ ΑΝΑΔ είναι αυτι τθ ςτιγμι θ μεγαλφτερθ παροχζασ
επαγγελματικισ και άλλθσ ςχετικισ εκπαίδευςθσ για άνεργουσ ςτθν Κφπρο.
Παρεμβάςεισ, τεχνικζσ, καλφτερεσ πρακτικζσ
Για όλουσ τουσ ανζργουσ γενικά
Θ ΑΝΑΔ, όπωσ αναφζρκθκε πιο πάνω, ςε ςυνεργαςία με το τμιμα Εργαςίασ και
άλλουσ ςχετικοφσ παροχείσ ςτθν Κφπρο, είναι θ μεγαλφτερθ διοργανϊτρια
εκπαίδευςθσ για ανζργουσ ςτθν Κφπρο κακϊσ προςφζρει ζνα μεγάλο αρικμό
προγραμμάτων κατά τθ διάρκεια του ζτουσ. Επιχορθγείται από το δθμόςιο ταμείο
μζςω των εργοδοτϊν ςτθν Κφπρο (εξαιρουμζνων των δθμόςιων εργοδοτϊν), οι
οποίοι είναι νομικά υποχρεωμζνοι να ςυνειςφζρουν ςτο Σαμείο τθσ Αρχισ
Ανάπτυξθσ Δυναμικοφ.
Ζνα από τα πολλά ςχιματα διακζςιμα ζχει ωσ ςκοπό να βοθκιςει άτομα που
υπιρξαν άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάςτθμα να βρουν εργαςία. Με βάςθ τισ
προδιαγραφζσ του προγράμματοσ, οι εργοδότεσ πλθρϊνονται από τθν ΑΝΑΔ για να
εργοδοτιςουν και να εκπαιδεφςουν ζνα μακροχρόνια άνεργο άτομο για περίοδο 4
μθνϊν. (HRDA, 2O21). Απαιτείται εκ των προτζρων από τουσ εργοδότεσ που
ςυμμετζχουν ςτο ςχιμα να ςχεδιάςουν και να περιγράψουν ζνα αρικμό
μακθμάτων/ενοτιτων/εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων που ςκοπεφουν να
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εφαρμόςουν ςτα πλαίςια αυτοφ του προγράμματοσ. Θ ΑΝΑΔ επίςθσ τρζχει ζνα
πρόγραμμα που ςτοχεφει κυρίωσ ςτθν απόκτθςθ εργαςιακισ εμπειρίασ και γνϊςθσ
ςε δθμόςιουσ και μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ. Όπωσ και το πρϊτο πρόγραμμα
που περιεγράφθκε πιο πάνω, θ εκπαίδευςθ λαμβάνει μζροσ ςτο χϊρο εργαςίασ με
διάρκεια 4 μθνϊν, και ςε κάκε άνεργο άτομο ανατίκεται ζνασ/μια ςφμβουλοσ που
τουσ κακοδθγεί και εκπαιδεφει κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςιακισ τουσ εμπειρίασ.
Δφο προγράμματα ζχουν ςκοπό να βοθκιςουν μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα ανζργων,
αυτοφσ που δεν μποροφν να βρουν εργαςία ι δεν πλθροφν τα κριτιρια για να
πάρουν επίδομα ανεργίασ λόγω αςκενείασ, θλικίασ ι για άλλουσ λόγουσ. ‘Ζνα από
αυτά τα προγράμματα, όπωσ και τα προαναφερκζντα, προςφζρει εργαςιακι
εμπειρία ςτο δθμόςιο τομζα, με τθν ελπίδα ότι τα άτομα αυτά κα μπορζςουν να
εργοδοτθκοφν ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο ι κατά τθ διάρκεια του προγράμματοσ. Σο
δεφτερο ςχιμα διακζςιμο για αυτι τθν ομάδα ανζργων είναι ζνα πρόγραμμα
επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ διάρκειασ τριϊν μθνϊν που παρζχεται από
επαγγελματικοφσ οργανιςμοφσ (HRDA, STEED, 2021).
Θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ, είτε δωρεάν ι μερικϊσ επιχορθγθμζνθ, προςφζρεται
ςε όλουσ τουσ άνεργουσ, ανεξάρτθτα από το χρονικό διάςτθμα κατά το οποίο είναι
άνεργοι ι τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ είναι άνεργοι. Με βάςθ το γενικό ςχιμα με
τθν ονομαςία ‘Πολυεπιχειρθςιακά προγράμματα’, αφοφ αυτά εγκρικοφν από τθν
ΑΝΑΔ, άνεργα άτομα μποροφν να δθλϊςουν ενδιαφζρον για το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που ενδιαφζρονται. Ο κφριοσ ςτόχοσ αυτοφ του προγράμματοσ είναι θ
απόκτθςθ νζασ γνϊςθσ και δεξιοτιτων ι βελτίωςθ τθσ υπάρχουςασ γνϊςθσ και
δεξιοτιτων, οφτωσ ϊςτε να βοθκιςει τουσ άνεργουσ να αποκτιςουν εργαςία.
Επίςθσ, θ ΑΝΑΔ επιχορθγεί ζνα μεγάλο αρικμό εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε
για διάφορα επαγγζλματα, τομείσ και επίπεδα και όλα αυτά τα προγράμματα
αναπτφςςονται και παραδίδονται από εκπαιδευτικοφσ παροχείσ (εγκεκριμζνουσ
από τθν ΑΝΑΔ), οι οποίοι απαιτείται να ςυμπλθρϊςουν ςχετικά ζγγραφα με
λεπτομζρειεσ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνουν για να εγκρικοφν
από τθν ΑΝΑΔ και να μποροφν να ςυμμετζχουν ςτο ανάλογο πρόγραμμα. Σα
προγράμματα αυτά καλφπτουν ςυγκεκριμζνεσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ ςχετικζσ
με διάφορουσ εργαςιακοφσ τομείσ όπωσ θ διαχείριςθ επιχειριςεων, τεχνολογία,
μάρκετινγκ, ςχεδιαςμό και παραγωγι προϊόντων, δθμόςιεσ ςχζςεισ, γλϊςςεσ, υγεία
και αςφάλεια, κανόνεσ, νόμουσ, κανονιςμοφσ και άλλα.
Σα κζματα και εργαςιακοί τομείσ που περιλαμβάνονται κακορίηονται από τισ
εκάςτοτε ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ ςτθν Κφπρο, όπωσ επιςθμαίνονται από
εκτεταμζνθ ζρευνα τθν οποία διεξάγει θ ΑΝΑΔ, κακϊσ και με βάςθ δθμόςια
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δεδομζνα και πλθροφορίεσ από άλλεσ ςχετικζσ αρχζσ (HRDA, list of approved
multi-company training programmes-‘common’, 2021).
Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των προγραμμάτων
αυτϊν, οι εκπαιδευτικοί παροχείσ που εγκρίνονται από τθν ΑΝΑΔ, απαιτείται να
πλθροφν μια εκτεταμζνθ λίςτα προδιαγραφϊν, για παράδειγμα o παροχζασ πρζπει
να εμπλζκεται άμεςα με τισ δραςτθριότθτεσ που περιλαμβάνει το πρόγραμμα το
οποίο επικυμεί να δθμιουργιςει και να εργοδοτιςει ςχετικό προςωπικό κακϊσ και
απαραίτθτο εξοπλιςμό και υποδομι (HRDA Training Program for the Unemployed
Guide, 2020).
ε αυτά τα προγράμματα ςυμμετζχει μεγάλοσ αρικμόσ διάφορων εκπαιδευτικϊν
παροχζων ςε όλο το νθςί και θ ακριβισ διάρκεια και δομι τθσ εκπαίδευςθσ
προςαρμόηεται με ανάλογα με τθ κεματολογία του κάκε προγράμματοσ. Για
παράδειγμα, το Κζντρο Παραγωγικότθτασ Κφπρου (CPC, 2021) προςφζρει
ταχφρρυκμα, βραχυπρόκεςμα, επιχορθγθμζνα από τθν ΑΝΑΔ μακιματα ςε τεχνικά
επαγγζλματα όπωσ οικοδομι, υδραυλικά και ραπτικι.
Διατίκεται επίςθσ ζνα ςχιμα με ςκοπό να βοθκιςει νεαροφσ ενιλικεσ να ενταχκοφν
ςτο χϊρο εργαςίασ μετά το τζλοσ των ςπουδϊν τουσ, ςτο οποίοι οι εργοδότεσ
λαμβάνουν μερικι επιχοριγθςθ για να εργοδοτιςουν απόφοιτουσ Ανϊτερθσ
Εκπαίδευςθσ θλικίασ κάτω των 30 ετϊν, οφτωσ ϊςτε να αποκτιςουν γενικζσ
γνϊςεισ, εμπειρία αλλά και εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςτον τομζα που
επικυμοφν.
Επιπρόςκετα, μθ κερδοςκοπικοί οργανιςμοί όπωσ ο Οργανιςμόσ Νεολαίασ Κφπρου
και θ SEAL Cyprus προςφζρουν κατά καιροφσ ςειρά από εργαςτιρια καριζρασ για
νεαρά άνεργα άτομα δωρεάν, που παραδίδονται από επαγγελματίεσ ςφμβουλουσ
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ (SEAL Cyprus, 2021).
Τπάρχουν επίςθσ διακζςιμα μακιματα ςε ςχετικζσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ,
απαραίτθτεσ για τθ ςθμερινι αγορά εργαςίασ. Για παράδειγμα, το Κζντρο
Παραγωγικότθτασ Κφπρου προςφζρει μακιματα διάρκειασ 3.5 και 8 ωρϊν που
ςτοχεφουν ςτθν βελτίωςθ των μαλακϊν ι οριηοντίων δεξιοτιτων (soft skills) των
ανζργων, κακϊσ και μακιματα βαςικϊν ψθφιακϊν δεξιοτιτων απαραίτθτων ςτθ
ςθμερινι ψθφιακι εποχι, όπωσ για παράδειγμα εκπαίδευςθ ςτα πακζτα Microsoft
Office.
Εν κατακλείδι, δφο κφριεσ παρεμβατικζσ μζκοδοι για άνεργουσ αναπτφςςονται κα
εφαρμόηονται ςτθν Κφπρο. Θ πρϊτθ είναι μζςω πρακτικισ εμπειρίασ που παρζχεται
από εγκεκριμζνουσ από τθν ΑΝΑΔ εργοδότεσ ςε ολόκλθρθ τθν Κφπρο και θ δεφτερθ
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μζςω εκπαίδευςθσ από μθ κερδοςκοπικοφσ οργανιςμοφσ ι πιςτοποιθμζνθ
εκπαίδευςθ ςε ςυγκεκριμζνα επαγγζλματα για τα οποία υπάρχει ηιτθςθ τθ
δεδομζνθ περίοδο και είναι πάντα μικρισ διάρκειασ (3-4 μινεσ), περιλαμβάνει
ρεαλιςτικά ςενάρια και/ι πρακτικά ςτοιχεία και παρζχεται από εγκεκριμζνουσ
ζμπειρουσ ειδικοφσ και ςχετικοφσ εκπαιδευτζσ. Σα εκπαιδευτικά προγράμματα που
είναι διακζςιμα βαςίηονται ςτισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ, οφτωσ ϊςτε να
βοθκιςουν τον άνεργο/θ που ςυμμετζχει ςτο πρόγραμμα να αποκτιςει εργαςία
όςο πιο ςφντομα, αφοφ ολοκλθρϊςουν τθν εκπαίδευςι τουσ. Τπάρχουν επίςθσ
εκπαιδευτικά προγράμματα και κακοδιγθςθ ςχετικά με ψθφιακζσ, μαλακζσ ι
οριηόντιεσ και άλλεσ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ που ζχουν ωσ ςκοπό να βοθκιςουν
ενιλικεσ όλων των θλικιϊν και υποβάκρων να βελτιϊςουν τισ προοπτικζσ
εργοδότθςθσ τουσ.
Προγράμματα για άνεργουσ που επικυμοφν να βελτιϊςουν τισ δεξιότθτεσ τουσ ςτα
Επαγγελματικά Αγγλικά.
Θ ΑΝΑΔ προςφζρει μερικϊσ επιχορθγθμζνα ι εκπτωτικά μακιματα αγγλικισ
γλϊςςασ ειδικά προςαρμοςμζνα και ςε ςυγκεκριμζνουσ οικονομικοφσ τομείσ ι
επαγγζλματα, για παράδειγμα Επαγγελματικά Αγγλικά για οικιακοφσ βοθκοφσ,
ςερβιτόρουσ, οδθγοφσ λεωφορείων, επαγγελματίεσ ςτουσ τομείσ των πωλιςεων
κακϊσ και πιο γενικά προγράμματα, πχ Επαγγελματικι Επικοινωνία (ςτα Αγγλικά).
Όλα τα προγράμματα μακθμάτων είναι ςφντομα ςε διάρκεια (30 ϊρεσ),
περιλαμβάνουν κεματικζσ ενότθτεσ ςχετικζσ με το ςυγκεκριμζνο τομζα κακϊσ
επίςθσ και μακιματα γραμματικισ και λεξιλογίου και προςφζρονται από
εγκεκριμζνουσ επαγγελματικοφσ εκπαιδευτζσ ςτθν Κφπρο (HRDA Approved
vocational programmes for first semester of 2021).
Για παράδειγμα τα Επαγγελματικά Αγγλικά για Επαγγελματίεσ τον Σομζα Σων
Πωλιςεων και Τπθρεςιϊν (Business English for Professionals Λn Σhe Sales And
Services Sector) που παραδίδεται από το Education and Information Technology
Centre (EDITCS) ςτθ Λευκωςία είναι ζνα πρόγραμμα μακθμάτων διάρκειασ 30
ωρϊν και αποτελείται από 15 ενότθτεσ με κζματα όπωσ θ υποδοχι πελατϊν,
επαγγελματικζσ ςυναντιςεισ, διαπραγματεφςεισ, δικτφωςθ και παρουςίαςθ
πλθροφοριϊν. ε αυτζσ τισ ενότθτεσ ζχουν ενςωματωκεί γραμματικι και ςχετικό
λεξιλόγιο (EDITC, 2021).
Παρομοίωσ, τα Επαγγελματικά Αγγλικά Για Οδθγοφσ Λεωφορείων (Business English
for Bus Drivers) είναι επίςθσ μια ςειρά μακθμάτων διάρκειασ 30 ωρϊν και
περιλαμβάνει ενότθτεσ με λεξιλόγιο ςχετικά με το πρόγραμμα διαδρομϊν,
αντιμετϊπιςθ μθχανικϊν προβλθμάτων, κακϊσ και τθν περιγραφι μνθμείων ι
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αξιοκζατων ςτθν Κφπρο, κεματολογία χριςιμθ για οδθγοφσ λεωφορείων ςτθν
Κφπρο (Tutors Panaretos Executive Education, 2021).
Επιπρόςκετα θ εταιρεία Interlead Experts ςτθ Λεμεςό (Interlead, 2021) , προςφζρει
ζνα παρόμοιο δομικά πρόγραμμα, Αγγλικά Για Εξυπθρζτθςθ Πελατϊν (English for
Customer Service), ταχφρρυκμα μακιματα για ενιλικεσ (επιπζδου PreIntermediate). Κάκε πρόγραμμα αποτελείται από δφο εβδομαδιαία μακιματα για
ςφνολο 30 ωρϊν (περίπου 3 μινεσ) με μζγιςτο αρικμό 11 μακθτζσ. ‘Με τθ
ςυμπλιρωςθ αυτοφ του προγράμματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να
επικοινωνιςουν πιο αποτελεςματικά με πελάτεσ ςτθν Αγγλικι γλϊςςα και οι
αγγλικζσ τουσ δεξιότθτεσ (ανάγνωςθ, γραφι, κατανόθςθ, ομιλία, γραμματικι κλπ.)
βελτιϊνονται ςθμαντικά, παρζχοντασ τουσ τθν αυτοπεποίκθςθ που χρειάηονται για
να είναι πιο αποτελεςματικοί ςτθν εργαςία τουσ αλλά και ςτθν κακθμερινι το υσ
ηωι’, ο εκπαιδευτισ που διδάςκει το ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα ςχολίαςε.
υμπεραςματικά, τα μακιματα ςε Επαγγελματικά Αγγλικά διακζςιμα για άνεργουσ,
όπωσ και άλλα παρόμοια προγράμματα που προςφζρονται από τθν Αρχι
Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ, είναι ταχφρρυκμα και είναι ςχεδιαςμζνα για να
εκπλθρϊςουν ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ, και τα περιςςότερα περιζχουν ρεαλιςτικά
ςενάρια, βαςιςμζνα ςε πικανά προβλιματα που μπορεί να αντιμετωπίηει ο άνεργοσ
ςτο ςυγκεκριμζνο επάγγελμα, αν αποφαςίςουν να το ακολουκιςουν. ‘Όλα τα
προγράμματα καλφπτουν τισ τζςςερισ βαςικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ (ομιλία,
γραφι, ανάγνωςθ και ακρόαςθ) κακϊσ επίςθσ και γραμματικι και λεξιλόγιο ςχετικό
με το ςυγκεκριμζνο τομζα. Παρόλα αυτά, κάποια από αυτά τα προγράμματα είναι
μερικϊσ επιχορθγθμζνα και επικεντρϊνονται ςε ςυγκεκριμζνο τομζα, οπότε
αναγνωρίηουμε τθν ανάγκθ για πιο γενικευμζνα μακιματα δωρεάν για άνεργουσ.
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Οδθγόσ καλφτερων πρακτικϊν ςτισ ςτρατθγικζσ παρζμβαςθσ για
βελτίωςθ των δεξιοτιτων ςε άνεργουσ πολίτεσ χωρϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ – Ρουμανία
Αυτι θ ενότθτα ςυνοψίηει τα ευριματα από τθ Ρουμανία ςχετικά με τισ
παρεμβατικζσ μεκόδουσ, τεχνικζσ και καλφτερεσ πρακτικζσ για άνεργουσ γενικά και
πιο ςυγκεκριμζνα για τθν εκμάκθςθ Αγγλικϊν. ε πολλζσ χϊρεσ, θ εκπαίδευςθ για
άνεργουσ αποτελεί μζροσ πιο γενικϊν πλαιςίων εργαςίασ (EC, 2015). τθ Ρουμανία
με βάςθ τθν παροφςα νομοκεςία Unemployment Insurance Act (Law76, 2002)
παρζχεται εκπαίδευςθ ςε άνεργουσ, ωσ μια από τισ κφριεσ υπθρεςίεσ υποςτιριξθσ
επανζνταξθσ ςτθν αγορά εργαςίασ.
Εκνικζσ παρεμβάςεισ
Αυτζσ οι εκνικζσ παρεμβάςεισ ςτοχεφουν ςτθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων των
ανζργων και τθν αφξθςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ. Θ Εκνικι Αρχι Εργαςίασ
εφαρμόηει μια ςειρά από μζτρα τα οποία ςτοχεφουν ςτθν επανζνταξθ των ανζργων
ςτθν αγορά εργαςίασ
Επιχορθγιςεισ
Σα μζτρα για αφξθςθ του ποςοςτοφ απαςχολθςιμότθτασ των ανζργων
περιλαμβάνουν τθ ςυμμετοχι ςε εξειδικευμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα και
παροχι επιχορθγιςεων. υνεπϊσ οι αιτθτζσ εργαςίασ ςυμμετζχουν ςε μακιματα
και θ επιχοριγθςθ δίνεται για να ενκαρρφνει τουσ εργοδότεσ να προςλάβουν άτομα
που ανικουν ςε μθ προνομιοφχεσ ομάδεσ ι με περιοριςμζνθ πρόςβαςθ ςτθν αγορά
εργαςίασ. Οι εργοδότεσ που εργοδοτοφν για απεριόριςτθ χρονικι περίοδο
άνεργουσ θλικίασ άνω των 45 ετϊν θ νεαροφσ άνεργουσ (όχι ςτθν εκπαίδευςθ),
παραλαμβάνουν μθνιαίεσ επιχορθγιςεισ. Αυτζσ οι επιχορθγιςεισ διαρκοφν 12
μινεσ και για κάκε άτομο που εργοδοτείται από αυτζσ τισ ομάδεσ δίνεται το ποςό
των 2,250 RON (περίπου 450 εφρω), με τθν υποχρζωςθ να ςυνεχίςουν τθν
εργοδότθςθ ι υπθρεςίεσ με τα ςυγκεκριμζνα πρόςωπα για τουλάχιςτον 18 μινεσs
(ANOFM, 2018).
Εκπαιδευτικά προγράμματα
Λόγω τθσ πανδθμίασ COVID-19 το ποςοςτό τθσ ανεργίασ ζχει αυξθκεί. Σο Τπουργείο
Εργαςίασ ανακοίνωςε ότι ςχεδόν 30,000 ςυμβόλαια εργαςίασ ακυρϊκθκαν από το
Μάρτιο του 2020, όταν θ χϊρα ανακθρφξε κατάςταςθ εκτάκτου ανάγκθσ. Σα
περιςςότερα από αυτά τα ςυμβόλαια ιταν από τουσ τομείσ τθσ βιομθχανίασ,
λιανικϊν πωλιςεων, επιδιόρκωςθ αυτοκινιτων και καταςκευισ κτιρίων. Πιο
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πρόςφατα 596,000 εργαςιακά ςυμβόλαια ζχουν αναςταλεί. Ωσ παρζμβαςθ, θ
Εκνικι Αρχι Εργαςίασ προςζφερε 67 προγράμματα επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ
ςε όλθ τθ χϊρα, ςυμπεριλαμβανομζνων και μακθμάτων Αγγλικϊν για όςουσ κα
ικελαν να μάκουν να επικοινωνοφν ςε μια ξζνθ γλϊςςα.
Οι άνεργοι είτε παρακολουκοφν ζνα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιλζγεται για
αυτοφσ από εξειδικευμζνο ςφμβουλο ςτο γραφείο εργαςίασ, ι όταν εγγράφονται
ςτο δθμόςιο γραφείο εργαςίασ μποροφν να αποφαςίςουν οι ίδιοι να εγγραφοφν ςε
ζνα ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα, νοουμζνου ότι κα οδθγιςει ςτθν εργοδότθςθ τουσ.
Για άνεργουσ που αρνοφνται να εγγραφοφν ςε εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
επιλζγεται για αυτοφσ από εξειδικευμζνο ςφμβουλο ςτο γραφείο εργαςίασ,
αναςτζλλεται το επίδομα ανεργίασ τουσ.
Χρθματικι επιβράβευςθ για νεαροφσ άνεργουσ που αποκτοφν τθ πρϊτθ κζςθ
εργαςίασ τουσ.
Αυτι θ προςζγγιςθ αναπτφχκθκε για να επιχορθγιςει τθν απαςχολθςιμότθτα ςε
νεαρά άτομα. Αντί να δίνεται επιχοριγθςθ ςτουσ εργοδότεσ, τα νεαρά άτομα
δικαιοφνται ζνα χρθματικό ποςό ανάλογο με το επίδομα εργαςίασ τουσ αν βρουν
εργαςία πριν τον τερματιςμό τθσ περιόδου επιδόματοσ ανεργίασ. Οι απόφοιτοι
θλικίασ 16 ετϊν και άνω δικαιοφνται χρθματικό ποςό-μπόνουσ για τθν απόκτθςθ
εργαςίασ για πρϊτθ φορά, ιςάξιο με το κοινωνικό δείκτθ των 500 RON (περίπου 100
Ευρϊ) με τθν προχπόκεςθ ότι κα αποκτιςουν εργαςίασ πλιρουσ απαςχόλθςθσ για
περίοδο 12 μθνϊν (CEDEFOP, 2015).
Αναγνϊριςθ αποτελεςμάτων μάκθςθσ
Θ εκπαίδευςθ που οδθγεί ςε πιςτοποίθςθ αν όχι ςε επίςθμα διπλϊματα, κεωρείται
ζνασ καλόσ τρόποσ παρουςίαςθσ επιτευγμάτων των ςυμμετεχόντων, με
πλεονεκτιματα μακράσ διάρκειασ. Φαίνεται να υπάρχει μια τάςθ προσ τθν
πιςτοποίθςθ τθσ εκπαίδευςθσ. τθ Ρουμανία, ειδικζσ παροχζσ περιλαμβάνουν τθν
πιςτοποίθςθ δεξιοτιτων που αποκτικθκαν από άτυπθ ι μθ τυπικι μάκθςθ (EC,
2015). Αυτζσ οι πιςτοποιιςεισ είναι μζροσ τθσ εκνικισ παρζμβαςθσ για επικφρωςθ
τθσ μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ. Θ αξιολόγθςθ λαμβάνει μζροσ ςε κζντρα
αξιολόγθςθσ ικανοτιτων με βάςθ τθ διαδικαςία για αξιολόγθςθ και επικφρωςθ
δεξιοτιτων που αποκτικθκαν από άτυπθ ι μθ τυπικι μάκθςθ (EPALE, 2015), που
εγκρίκθκε από τθν Κοινι Εντολι του Τπουργείου Παιδείασ και Τπουργείου
Εργαςίασ με αρικμό 4543/468/2004.

78

Τοπικζσ και επαρχιακζσ παρεμβάςεισ
Δθμόςια και ιδιωτικά ινςτιτοφτα, εταιρίεσ SMS, μθ κυβερνθτικοί οργανιςμοί και ςε
κάποιεσ περιπτϊςεισ ακόμα και άτομα, μποροφν να ςυμμετζχουν ςε εκνικά
προγράμματα που εφαρμόηονται ςε τοπικό ι επαρχιακό επίπεδο. Σα πιο γνωςτά
είναι:
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Ανκρϊπινου Κεφαλαίου 2014-2020
Σα επαρχιακά προγράμματα επιχορθγοφνται από το Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα
Ανκρϊπινου Κεφαλαίου 2014-2020
μζςω τθν οργάνωςθ εξειδικευμζνων
προγραμμάτων και προγραμμάτων εκμάκθςθσ επικοινωνίασ ςτα Αγγλικά από
δθμόςια ινςτιτοφτα, οργανιςμοφσ ι επιμελθτιρια εμπορίου και βιομθχανίασ. Αυτά
τα προγράμματα απευκφνονται ςε άτομα που κζλουν να αναπτφξουν τισ
επικοινωνιακζσ τουσ δεξιότθτεσ ςτα Αγγλικά κακϊσ και το λεξιλόγιο και τθ
γραμματικι, οφτωσ ϊςτε να επιτφχουν ορκι και αποτελεςματικι επικοινωνία. Λόγω
τθσ πανδθμίασ, αυτά τα μακιματα οργανϊνονται μζςω τθσ πλατφόρμασ ZOOM,
είναι ευκολόχρθςτα και επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι αλλθλεπίδραςθ με τον
εκπαιδευτικό του προγράμματοσ κακϊσ και τθν επαρκι πρόςβαςθ ςε υλικό
εκμάκθςθσ. Θ ςυμμετοχι ςε αυτά τα μακιματα είναι ςυνικωσ δωρεάν ωσ μζροσ
του προγράμματοσ POCU (CCIBV, 2020). Μερικζσ φορζσ, ανάλογα με τθ δομι του
προγράμματοσ, οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν επιχοριγθςθ κατά τθ διάρκεια
ςυμμετοχισ τουσ ςτο πρόγραμμα.
Εκνικό Πρόγραμμα StartUp
Σο Εκνικό Πρόγραμμα StartUp είναι μια πρωτοβουλία του Τπουργείου Σοπικισ
Ανάπτυξθσ, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Ευρωπαϊκϊν Κεφαλαίων με ςκοπό να
ενκαρρφνουν άνεργα ι ανενεργά άτομα ςε μικρζσ πόλεισ και χωριά να ξεκινιςουν
μικρζσ επιχειριςεισ. Οι πικανοί υποψιφιοι ανζπτυξαν και κατζκεςαν
επαγγελματικά ςχζδια τα οποία αξιολογικθκαν από ςυγκεκριμζνθ επιτροπι, με
βάςθ τα κριτιρια που κακιερϊκθκαν από τουσ δικαιοφχουσ τθσ μθ-επιςτρεπτζασ
χρθματοδότθςθσ.
Κεφάλαια μζχρι 25,000 ευρϊ δόκθκαν ςε επιλεγμζνουσ
οργανιςμοφσ για να τα αξιοποιιςουν ςτισ επιχειριςεισ τουσ. (MDRAPE, 2017).
Κοινζσ προςπάκειεσ ςε οργανωτικό επίπεδο
Μζςα από αρκετά ζργα επιχορθγθμζνα από τθν ΕΕ εφαρμόηονται προγράμματα
που ςτοχεφουν ςτθν αναβάκμιςθ δεξιοτιτων των ανζργων πολιτϊν, διδαςκαλία
Αγγλικϊν και ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν ςτθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ςε
διάφορεσ ομάδεσ ανκρϊπων. Οι οργανιςμοί από τθ Ρουμανία που εμπλζκονται ςε
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αυτά τα προγράμματα και ζχουν ωσ ςτόχο τθ βελτίωςθ των εξισ δεξιοτιτων
επικοινωνίασ ςτα Αγγλικά:
 Ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν ςτθ διδαςκαλία Αγγλικϊν για άτομα άνω των 50
ετϊν (Erasmus, 2019a), - με ςκοπό τθ παροχι εργαλειοκικθσ ςε εκπαιδευτικοφσ
που κα τουσ βοθκιςει ςτθ διδαςκαλία.
 Αγγλικά για πρακτικι και επικοινωνία ςτο τομζα τθσ ναυτιλίασ (Erasmus, 2019b) –
με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ των ικανοτιτων των ναυτικϊν ςτα ναυτιλιακά Αγγλικά
και των επικοινωνιακϊν τουσ δεξιοτιτων.
 Γλωςςικζσ δεξιότθτεσ και ενδο-πολιτιςτικά κζματα ςτον τομζα τθσ φιλοξενίασ:
ενότθτα ςτθ διαφορετικότθτα ςτθν Αγοράσ Εργαςίασ ςτθν ΕΕ (Erasmus, 2016)
Συμβουλζσ από υπεφκυνουσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ (recruiters)
Από τθν πλευρά των υπεφκυνων πρόςλθψθσ προςωπικοφ, καταβάλλεται
προςπάκεια να βοθκιςουν τουσ υποψιφιουσ να βελτιϊςουν τισ επικοινωνιακζσ
δεξιότθτζσ τουσ ςτα Αγγλικά. Προςπακοφν να ενκαρρφνουν τουσ υποψιφιουσ
εργαηόμενουσ να μελετιςουν τθν αγγλικι γλϊςςα, που κα ενιςχφςει τισ προοπτικζσ
εργοδότθςισ τουσ. Οι ςυςτάςεισ περιλαμβάνουν και τθν επιλογι παρακολοφκθςθσ
πιςτοποιθμζνων μακθμάτων και μεκόδων χωρίσ βοικεια που μποροφν να
βελτιϊςουν ςθμαντικά τθν απόδοςθ ςτθν aγγλικι γλϊςςα:
 Παρακολοφκθςθ τθλεοπτικϊν προγραμμάτων, ειδιςεων και ακρόαςθ
ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν ςτα Αγγλικά.
 Παρακολοφκθςθ ταινιϊν ςτθν αγγλικι γλϊςςα – αρχικά με τθ χριςθ υποτίτλων
για εξοικείωςθ με τουσ όρουσ, και ςταδιακά μθ χριςθ υποτίτλων.
 Ανάγνωςθ βιβλίων ςτθν αγγλικι γλϊςςα, διαφόρων βακμϊν δυςκολίασ και με
βάςθ το ατομικό επίπεδο γνϊςθσ, χριςθ δίγλωςςων βιβλίων, ςτα οποία θ μια
ςελίδα είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ςτθν απζναντι ςελίδα το κείμενο
μεταφραςμζνο ςτα Ρουμάνικα.
 Ανάγνωςθ εφθμερίδων και περιοδικϊν διαδικτυακά ςτα Αγγλικά.
 Χριςθ ρυκμίςεων ςτο τθλζφωνο, υπολογιςτι κλπ. ςτα Αγγλικά για εξοικείωςθ με
κοινι ορολογία.
 Περιοδικι αυτό-αξιολόγθςθ προόδου με τθ διεξαγωγι γλωςςικϊν τεςτ διακζςιμα
ςτο διαδίκτυο.
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Κεφάλαιο 3:
ικανοτιτων

Χαρτογράφθςθ

απαραίτθτων δεξιοτιτων και

Οι τζςςερισ βαςικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ αποτελοφν τα κυριότερα ςτοιχεία
οποιουδιποτε γλωςςικοφ μακιματοσ ςτισ μζρεσ μασ όμωσ είναι κοινϊσ αποδεκτό
ότι αυτζσ οι δεξιότθτεσ κα πρζπει να ςυμπλθρϊνονται από άλλεσ, οφτωσ ϊςτε να
προετοιμάςουν τουσ μακθτευομζνουσ για αποτελεςματικι επικοινωνία ςε μια ξζνθ
γλϊςςα.
Με βάςθ τα ςυμπεράςματα από τθν ζρευνα που διεξιχκθ ςτο πρϊτο κεφάλαιο του
εγχειριδίου αλλά και επιπρόςκετθ ζρευνα, αυτό το κεφάλαιο περιλαμβάνει
πλθροφορίεσ ςχετικά με δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που χρειάηονται ςτο χϊρο
εργαςίασ: ςυγκεκριμζνεσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ,
δεξιότθτεσ διαδικτυακισ επικοινωνίασ, πολιτιςτικζσ και μθ-λεκτικζσ ικανότθτεσ.
Αυτι θ ςκιαγράφθςθ βαςίηεται ςτθν ζρευνα που διεξιχκθ ςτθν πρϊτθ ενότθτα του
Πνευματικοφ Παραδοτζου (ΠΠ)1. Αποτελεί ζναν οδθγό ςχετικά με το ποιεσ
κεματικζσ ενότθτεσ κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο εκπαιδευτικό υλικό για Επαγγελματικά
Αγγλικά για ςκοποφσ απαςχολθςιμότθτασ ςτθν ΕΕ. Περιγράφει τισ δεξιότθτεσ που
απαιτοφνται από τουσ εργοδότεσ για τουσ εργαηόμενουσ ςε γραφειακζσ κζςεισ
(white-collar) όπωσ κυβερνθτικζσ υπθρεςίεσ, οικονομικά, επιμελθτεία, λογιςτικά,
επιχειριςεισ, εκτελεςτικι διοίκθςθ κακϊσ και εργατικό δυναμικό (blue-collar) από
διάφορουσ τομείσ.
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υγκεκριμζνεσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ
Θ γλϊςςα ςυχνά κακορίηεται, με απλουςτευμζνουσ όρουσ, ωσ ζνα ςφςτθμα
προφορικϊν και γραπτϊν ςυμβόλων που χρθςιμοποιοφνται από τουσ ανκρϊπουσ
για τθν επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλουσ ανκρϊπουσ, δθλαδι
μια δομθμζνθ χριςθ ςυμβόλων ι λζξεων. Επομζνωσ, οι άνκρωποι πρζπει να
χρθςιμοποιιςουν τισ γλωςςικζσ τουσ ικανότθτεσ για να μποροφν να
επικοινωνιςουν. Αλλά αυτζσ δεν είναι αρκετζσ για να μποροφν να επικοινωνιςουν,
χρειάηονται επίςθσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ, που ςχετίηονται με τθν ικανότθτα τθσ
αποτελεςματικισ επικοινωνίασ. Όπωσ ζχει πει και ο Cunha “Επικοινωνιακζσ
δεξιότθτεσ δεν κεωροφνται μόνο θ ακρόαςθ, ομιλία, ανάγνωςθ και γραφι.
Επιπρόςκετα, είναι απαραίτθτεσ και οι λειτουργικζσ ι διαδραςτικζσ δεξιότθτεσ για
αποτελεςματικι επικοινωνία. (Cunha, A., 2020)
Με μια πρϊτθ ματιά, είναι εμφανζσ ότι θ αλλθλοκάλυψθ μεταξφ αυτϊν των δφο
τφπων δεξιοτιτων το κακιςτά δφςκολο να ξεχωρίςουμε τισ γλωςςικζσ από τισ
επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ και όπωσ αναφζρει και ο Obenaus, οι υπεφκυνοι
πρόςλθψθσ προςωπικοφ (recruiters) αναγνωρίηουν αυτι τθ δυςκολία, “Πράγματι,
δεν είναι πάντα εφκολο να διαχωρίςουμε τισ επικοινωνιακζσ από τισ γλωςςικζσ
δεξιότθτεσ κακϊσ ςυχνά κεωροφνται ωσ ζνα είδοσ δεξιοτιτων από τουσ
υπεφκυνουσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ (recruiters)” (Obenaus, 1998). Παρά τθν
ζλλειψθ γνϊςθσ από τουσ υπεφκυνουσ πρόςλθψθσ προςωπικοφ (recruiters), θ
διαφορά είναι εμφανισ ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ μιασ επιχείρθςθσ. Σο
γεγονόσ ότι ζνασ εργαηόμενοσ/θ μιλάει με ευχζρεια μια γλϊςςα, δθλαδι διακζτουν
άριςτεσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, αυτό δε ςθμαίνει ότι αυτό το άτομο είναι και καλό
ςτθν επικοινωνία, κακϊσ οι επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ περιλαμβάνουν τθν
ικανότθτα, για παράδειγμα, περιγραφισ ιδεϊν με ςυνάφεια, ικανότθτα ακρόαςθσ
των άλλων και ανατροφοδότθςθσ, επίγνωςθ και αντιμετϊπιςθ πολιτιςτικϊν
διαφορϊν και ικανότθτα δθμόςιασ ομιλίασ, ανάμεςα ςε άλλα.
Μποροφμε ςυνεπϊσ να ςυμπεράνουμε ότι αυτζσ οι δεξιότθτεσ ςυνδζονται,
αλλθλοκαλφπτονται και ςυνειςφζρουν ςτθν επικοινωνία, με τισ γλωςςικζσ
δεξιότθτεσ να λειτουργοφν ςαν ζνα μουςικό κομμάτι που εκτελείται από ζνα
μουςικό οφτωσ ϊςτε να δϊςει μια όμορφθ παράςταςθ.
Για τουσ ςκοποφσ αυτοφ του μζρουσ του εγχειρίδιοφ κα αναφερκοφμε ςτισ
τζςςερεισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, ακρόαςθ, ομιλία, ανάγνωςθ και γραφι, που
μποροφν να κατθγοριοποιθκοφν με διάφορουσ τρόπουσ, για παράδειγμα
πακθτικζσ/προςλθπτικζσ δεξιότθτεσ – receptive (ακρόαςθ και ανάγνωςθ) και
παραγωγικζσ- productive (ομιλία και γραφι) ι προφορικζσ και γραπτζσ δεξιότθτεσ
κακϊσ θ ακρόαςθ και θ ανάγνωςθ ςχετίηονται με τθν κατανόθςθ προφορικοφ ι
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γραπτοφ λόγου, ενϊ θ γραφι και θ ομιλία αςχολοφνται με τθν παραγωγι λόγου,
τθν ζναρξθ και διατιρθςθ προφορικϊν αλλθλεπιδράςεων, και τθν παραγωγι
κειμζνων που εκφράηουν ιδζεσ με δομθμζνο τρόπο.
ε γενικζσ γραμμζσ, το επίπεδο γλωςςικισ ικανότθτασ των χρθςτϊν τθσ αγγλικισ
γλϊςςασ (ι οποιαςδιποτε άλλθσ γλϊςςασ) ςυχνά είναι ανομοιόμορφο, και αυτό
ιςχφει ςε μεγαλφτερο βακμό ςτο επαγγελματικό περιβάλλον, κακϊσ ςχετίηεται με
το είδοσ των δραςτθριοτιτων που οι εργαηόμενοι διεξάγουν ςτο χϊρο εργαςίασ και
τον τομζα ςτον οποίο ανικει θ εταιρεία, και με τθν πάροδο των χρόνων αυτι θ
ανιςορροπία είναι πιο εμφανισ, λόγω του όταν οι επιχειριςεισ αναηθτοφν
εξειδικευμζνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτθν αγγλικι γλϊςςα, ςυχνά ψάχνουν
μακιματα που πλθροφν τισ δικζσ τουσ ανάγκεσ και δεν ςυμπεριλαμβάνουν όλεσ τισ
γλωςςικζσ δεξιότθτεσ.
φμφωνα με τθν ζρευνα που διεξιγαμε (αξίηει να αναφερκεί ότι το δείγμα για αυτι
τθν ζρευνα ιταν μικρό) αυτι τθ ςτιγμι ςτθν Πορτογαλία οι περιςςότεροι
εργοδότεσ κεωροφν τισ γραπτζσ και προφορικζσ δεξιότθτεσ εξίςου ςθμαντικζσ όταν
αναφζρονται ςε δραςτθριότθτεσ που απαιτείται από τουσ εργαηόμενουσ θ χριςθ
τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ, όπωσ για παράδειγμα ςτθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν,
ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ και ςυνεδριακζσ κλιςεισ, παρουςιάςεισ, επίλυςθ
προβλθμάτων με ςυναδζλφουσ, ςυγγραφι αναφορϊν και εξειδικευμζνων
εγγράφων, πρακτικϊν, υπομνθμάτων, email, επιςτολϊν, παραγωγι οδθγιϊν,
κανόνεσ και προδιαγραφζσ, κακθμερινι προφορικι επικοινωνία με πελάτεσ και
προϊςτάμενουσ ςε ξζνεσ χϊρεσ, διαχείριςθ μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ και
τθλεφωνικι επικοινωνία. Μποροφμε ςυνεπϊσ να ςυμπεράνουμε ότι οι γραπτζσ και
προφορικζσ δεξιότθτεσ χρθςιμοποιοφνται ταυτόχρονα κακϊσ είναι απαραίτθτεσ ςε
οργανιςμοφσ που επικοινωνοφν ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςε κακθμερινι βάςθ.
Παρόλα αυτά, μετά από ςυηιτθςθ με εκπαιδευτζσ που κατζχουν εκτενι εμπειρία
ςτθν διδαςκαλία Αγγλικϊν ςε επαγγελματικό πλαίςιο, είναι εμφανζσ ότι οι
απαιτιςεισ διαφζρουν αρκετά ανάλογα με τον εργαςιακό τομζα, για παράδειγμα ο
ταξιδιωτικόσ τομζασ και ο τομζασ του τουριςμοφ επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθν
ακρόαςθ και τθν ομιλία, ενϊ ςτουσ τραπεηικοφσ, οικονομικοφσ και νομικοφσ τομείσ,
οι εταιρείεσ τείνουν να απαιτοφν και τισ τζςςερισ δεξιότθτεσ.
Λαμβάνοντασ πάντα υπόψθ ότι το μοντζλο των τεςςάρων δεξιοτιτων για τθ
διδαςκαλία Αγγλικϊν τείνει να παραβλζπεται, και για τουσ ςκοποφσ αυτισ τθσ
ενότθτασ, και με βάςθ τα ευριματα τθσ ζρευνασ που διεξιχκθ με εργοδότεσ και
εκπαιδευτζσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ, παρουςιάηουμε πιο κάτω μια εκτενι λίςτα με
δραςτθριότθτεσ που διεξάγονται ςε επαγγελματικό περιβάλλον ςε γραπτό και
προφορικό επίπεδο, κακϊσ και δραςτθριότθτεσ που αναπτφχκθκαν από
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εκπαιδευτζσ και ζχουν ωσ ςτόχο τθν προετοιμαςία και/ι ανάπτυξθ των
μακθτευόμενων ςε αυτζσ τισ δεξιότθτεσ.
Ομιλία και ακρόαςθ
Χαιρετιςμοί ςτα Αγγλικά, τθλεφωνικι ςυνομιλία ςτα Αγγλικά, κακθμερινι
ςυνομιλία ςτα Αγγλικά/ςυηιτθςθ για τον καιρό (εδϊ μποροφμε να προςκζςουμε
τθν πολιτιςμικι επίγνωςθ), παρουςιάςεισ, ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ/ςυνεδριάςεισ
με προϊςτάμενουσ εντόσ και εκτόσ τθσ χϊρασ, διαχείριςθ παραπόνων,
διαπραγματεφςεισ, εξυπθρζτθςθ πελατϊν, επίλυςθ προβλθμάτων με ςυναδζλφουσ.
Για τθν πραγματοποίθςθ αυτϊν των δραςτθριοτιτων, οι εργαηόμενοι πρζπει να
μποροφν να κατανοιςουν διάφορεσ προφορζσ και να ςυνεχίςουν το διάλογο, είτε
δια ηϊςθσ είτε τθλεφωνικϊσ, οφείλουν να γνωρίηουν πωσ να ςυμφωνοφν και να
διαφωνοφν, να εκφράηουν τισ απόψεισ τουσ, να ςυηθτοφν, να πείκουν και να
γνωρίηουν και να χρθςιμοποιοφν ορολογία ςχετικι με τθν επαγγελματικι τουσ
δραςτθριότθτα.
Τπάρχουν πολλζσ δραςτθριότθτεσ που μποροφν να εφαρμοςτοφν κατά τθ διάρκεια
των μακθμάτων, ςχετικά με τθν ομιλία και τθ γραφι όπωσ για παράδειγμα
παρακολοφκθςθ βίντεο χωρίσ υπότιτλουσ ι ακρόαςθ θχθτικϊν με ςκοπό τθν
αναγνϊριςθ πλθροφοριϊν ι τθν εξοικείωςθ με διαφορετικζσ προφορζσ, ι τθν
αναηιτθςθ τθσ κεντρικισ ιδζασ, είτε τθν αναγνϊριςθ λεπτομερειϊν ι
ςυγκεκριμζνου λεξιλογίου, ακρόαςθ θχθτικϊν ςε επανάλθψθ για τθ διόρκωςθ
προφοράσ, αςκιςεισ με ελάχιςτα ηευγάρια (minimal pairs), αςκιςεισ
αναπαράςταςθσ (role play), ςυνεντεφξεισ, παρουςιάςεισ, ιδεοκαταιγιςμό
(brainstorming) και ςυηιτθςθ (debate).
Γραφι και Ανάγνωςθ
Γραφι, ανάγνωςθ και κατανόθςθ διάφορων ειδϊν εγγράφων ςχετικά με ζνα
ςυγκεκριμζνο πεδίο ι δραςτθριότθτα ι εξειδίκευςθ όπωσ αναφορζσ, ςυμβόλαια,
οδθγίεσ, κανόνεσ και προδιαγραφζσ και άλλα εξειδικευμζνα ζγγραφα, υπομνιματα,
επιςτολζσ, πρακτικά, εγχειρίδια διάφορων τφπων, ενθμερωτικά ζντυπα,
διαφθμίςεισ κζςεων εργαςίασ, επαγγελματικζσ προτάςεισ, γνϊςθ και χριςθ
ορολογίασ ςχετικι με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα . Αυτά περιλαμβάνουν
τθ δομι ιδεϊν, ταξινόμθςθ, ςυγγραφι ςχετικι με αιτίεσ και αποτελζςματα,
περιγραφι, κακοριςμό, ζκφραςθ ιδεϊν, ςυηιτθςθ και πεικϊ, ςωςτι χριςθ
κεφαλαίων γραμμάτων, κανόνεσ ορκογραφίασ, ςυντομεφςεισ, ςτίξθ, ςθμεία και
ςφμβολα, διάφορα είδθ ανάγνωςθσ ανάλογα με το είδοσ του εγγράφου ι τον
ςκοπό τθσ ανάγνωςθσ (γριγορθ ανάγνωςθ, ςκανάριςμα, ι εκτενι ανάγνωςθ).
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Ανάμεςα ςτισ πολλζσ δραςτθριότθτεσ που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ γραπτϊν
δεξιοτιτων είναι βεβαίωσ και θ ςυγγραφι διαφόρων ειδϊν εγγράφων που
χρθςιμοποιοφνται
ςτον
επιχειρθςιακό/επαγγελματικό
τομζα, αςκιςεισ
αναβάκμιςθσ λεξιλογίου, αςκιςεισ με ιδιϊματα, μετατροπι προτάςεων,
αναδιατφπωςθ κακϊσ και αςκιςεισ δθμιουργικισ γραφισ. Θ ανάγνωςθ και θ
ερμθνεία διαφόρων ειδϊν κειμζνων, όχι μόνο των προαναφερκζντων, αλλά και
άρκρα από εφθμερίδεσ και περιοδικά, εξειδικευμζνα και μθ, μποροφν να
ςυηθτθκοφν προφορικά ι μπορεί να αποτελζςουν τθ βάςθ για ςυγγραφι ςχολίων ι
περιλιψεων. Αςκιςεισ ςωςτοφ ι λάκουσ, πολλαπλισ επιλογισ ι ςυμπλιρωςθσ
κενϊν είναι πολφ δθμοφιλείσ ςε αυτοφ του τφπου μακιματα.
Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι οι εκπαιδευτζσ από τουσ οποίουσ πιραμε
ςυνζντευξθ, δεν ανζφεραν ςυγκεκριμζνθ εργαςία ςε περιεχόμενα ςχετικά με τθ
γραμματικι, θ οποία είναι αναπόφευκτθ ςτθ διδαςκαλία/εκμάκθςθ οποιαςδιποτε
γλϊςςασ ναι αυτό είναι προφανϊσ ζνδειξθ ότι ζχει ιδθ παρατθρθκεί αλλαγι ςτισ
προ-υπάρχουςεσ αντιλιψεισ. Θ γραμματικι διδάςκεται ωσ μζροσ των μακθμάτων
αλλά δεν αποτελεί κεματικι ενότθτα από μονι τθσ.
Αν και επιλζξαμε να διαχωρίςουμε τισ δραςτθριότθτεσ ςε αυτζσ τισ δφο ομάδεσ,
είναι
εμφανζσ
ότι
ςυςχετίηονται
μεταξφ
τουσ
ςτθ
διαδικαςία
διδαςκαλίασ/εκμάκθςθσ και ςτθ χριςθ τουσ, αλλά αξίηει να αναφερκεί ότι ςε
επαγγελματικά περιβάλλοντα, όςο πιο εξειδικευμζνθ και απαιτθτικι είναι θ
εργαςιακι κζςθ που κατζχει ο εργαηόμενοσ/θ, τόςο πιο υψθλζσ και
εμπεριςτατωμζνεσ είναι οι απαιτιςεισ ςχετικά με τισ δεξιότθτεσ ςτθν αγγλικι
γλϊςςα.
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Πολιτιςμικι γνϊςθ
1. Διεκνι Αγγλικά (International English)
Ο αρικμόσ των ατόμων που χρθςιμοποιοφν τθν αγγλικι γλϊςςα ςτθ διεκνι
επικοινωνία αυξάνεται κατακόρυφα και θ εξάπλωςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ δεν
δείχνει ςθμάδια μείωςθσ. Τπάρχει μια αυξθτικι τάςθ ςτον αρικμό ερευνϊν ςχετικά
με το φαινόμενο των διεκνϊν Αγγλικϊν, και αν και ζχει διατυπωκεί με διάφορουσ
τρόπουσ ςτθ βιβλιογραφία, αυτοί οι οριςμοί διαφζρουν ςθμαντικά. Οι
περιςςότεροι μθ-φυςικοί ομιλθτζσ τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ δεν μιλοφν τθ διεκνι
μορφι τθσ. Σα Διεκνι Αγγλικά είναι θ ιδζα τθσ αγγλικισ γλϊςςασ ωσ ζνασ
παγκόςμιοσ τρόποσ επικοινωνίασ και μετακίνθςθσ προσ τθ δθμιουργία ενόσ
διεκνοφσ προτφπου Αγγλικϊν. υχνά αναφζρεται ωσ Global English, World
English, Common English, Continental English, General English. Σα "International
English" και οι οριςμοί πιο πάνω αναφζρονται ςε μια ‘ευχι’ μιασ τυποποιθμζνθσ
γλϊςςασ πχ Standard English. ‘Ζχουν γίνει πολλζσ ειςθγιςεισ για να γίνουν τα
Διεκνι Αγγλικά (International English) πιο προςβάςιμα ςε άτομα από διαφορετικζσ
εκνικότθτεσ. Παράδειγμα αποτελοφν τα Basic English, αλλά δεν παρουςιάςτθκε
ποτζ καμία πρόοδοσ. Κάποιοι επίςθσ υποςτθρίηουν ότι θ δθμοτικότθτα των Διεκνι
Αγγλικϊν (International English) είναι περιοριςμζνθ λόγω τθσ ςυμβατικισ
ορκογραφίασ.
Οι παρόμοιοι αλλά διαφορετικοί τρόποι ορκογραφίασ ςτα Αμερικάνικα και
Βρετανικά Αγγλικά (colour vs. colour, fulfil vs. fulfil, aluminium vs. aluminium)
παρουςιάηουν μια μικρι πρόκλθςθ ςτθ διεκνι αναγνωςιμότθτα. Οι διαφορετικζσ
επιλογζσ λζξεων με το ίδιο νόθμα (highway vs. motorway, lawyer vs. barrister)
αποτελεί ιδθ εμπόδιο. Αυτό που είναι ιδιαιτζρα προβλθματικό είναι θ χριςθ
εκφράςεων ι ιδιωμάτων τα οποία είναι ςυγκεκριμζνα για μια χϊρα ι περιοχι (πχ:
εκφράςεισ από το baseball ι γκολφ : you’re in the big leagues now! His performance
was not up to par) τισ οποίεσ μόνο ςυγκεκριμζνοι φυςικοί ομιλθτζσ τθσ Αγγλικισ
γλϊςςασ μποροφν να κατανοιςουν. Tα Διεκνι Αγγλικά (International English) είναι
μια γλϊςςα χωρίσ πολιτιςτικά ςυγκεκριμζνο λεξιλόγιο. τθ ςθμερινι παγκόςμια
ανκρϊπινθ μετακίνθςθ και τθν παγκοςμιοποίθςθ τθσ εργαςίασ, και οι φυςικοί και θ
αλλοδαποί χριςτεσ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, απαιτείται να μιλοφν μια μορφι τθσ
αγγλικισ γλϊςςασ που είναι ευρζωσ κατανοθτι. υνεπϊσ θ διδαςκαλία φυςικϊν
ομιλθτϊν να επικοινωνοφν ςτα Διεκνι Αγγλικά είναι εξίςου ςθμαντικι με τθ
διδαςκαλία Αγγλικϊν ςε μθ-φυςικοφσ ομιλθτζσ τθσ γλϊςςασ. Θ επικοινωνία είναι
μια αμφίδρομθ διαδικαςία, οπότε είναι ςθμαντικό οι φυςικοί ομιλθτζσ τθσ αγγλικισ
γλϊςςασ να μποροφν να επικοινωνιςουν με ζνα τρόπο που δεν περιλαμβάνει
πολιτιςτικά ςυγκεκριμζνθ γλϊςςα, μειϊνοντασ τθ χριςθ αμφιλεγόμενου
λεξιλογίου, αργκό, ςεξιςτικι γλϊςςα, φραςτικά ριματα (phrasal verbs) ι
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μεταφορικό λόγο, αλλά να χρθςιμοποιοφν ςαφι, περιεκτικι γλϊςςα (Jenkins,
2000).
τθ χριςθ ι διδαςκαλία Διεκνϊν Αγγλικϊν (International English) είναι ςθμαντικά:
 Θ χριςθ γλϊςςασ εφκολα κατανοθτισ από τουσ φυςικοφσ ομιλθτζσ τθσ αγγλικισ

γλϊςςασ κακϊσ και από άτομα που μιλοφν τθν αγγλικι ςαν ξζνθ γλϊςςα.
 Θ ςυγγραφι ξεκάκαρων, μικρϊν προτάςεων
 Θ προςεκτικι επιλογι ιδιωμάτων
 Θ χριςθ χιοφμορ με ζναν πολιτιςτικά ευαίςκθτο τρόπο και χριςθ πολιτιςτικά
‘ουδζτερθσ γλϊςςασϋ
 Θ αποφυγι χριςθσ φραςτικϊν ρθμάτων (phrasal verbs) (πχ to put someone off; to
go on about) εκφράςεισ τθσ κακομιλουμζνθσ (πχ to blow someone off; great to have
you on board!).
 Θ ςυγγραφι θμερομθνιϊν με τρόπο που εξουδετερϊνει οποιαδιποτε αμφιβολία
πχ γραφι του μινα ωσ ολόκλθρθ λζξθ 4 March 2016 αντί 04/03/2016 (UK) ι
03/04/2016 (US).
 Θ ςυμπερίλθψθ διεκνϊν προκθμάτων ςε τθλεφωνικοφσ αρικμοφσ και ςτο όνομα
τθσ χϊρασ ςε διευκφνςεισ.
 Θ ακρίβεια ςτθ χριςθ νομιςμάτων. Αποφυγι γραφισ “$1000,” αλλά χριςθ
ςυντομεφςεων πχ, “USD 1000,” “UD 1000” ι “CAD 1000.”
2. Πολιτιςμικι Επίγνωςθ
Θ ευχζρεια ςε μια γλϊςςα απαιτεί επίςθσ ζνα επίπεδο πολιτιςμικισ ικανότθτασ. Θ
κοινωνικι ικανότθτα είναι θ ικανότθτα κατανόθςθσ, επικοινωνίασ και
αποτελεςματικϊν διαπροςωπικϊν ςχζςεων παρά τισ πολιτιςτικζσ διαφορζσ. Θ
πολιτιςτικι ικανότθτα περιλαμβάνει τθν:
 Επίγνωςθ το πωσ οι άλλοι αντιλαμβάνονται τον κόςμο
 Ανάπτυξθ κετικϊν ςτάςεων απζναντι ςε διαφορετικοφσ πολιτιςμοφσ.
 Εκμάκθςθ

μοναδικϊν πολιτιςμικϊν ςυνθκειϊν/πρακτικϊν και παγκόςμιεσ

αντιλιψεισ.
 Ανάπτυξθ δια-πολιτιςμικισ επικοινωνίασ και διαπροςωπικϊν δεξιοτιτων.
 Ευγενικι, ανοικτόμυαλθ και με ςεβαςμό προςζγγιςθ ςε επαφζσ με άλλεσ
εκνικότθτεσ, πολιτιςμοφσ και εκνικζσ ομάδεσ.
Περιλαμβάνει επίςθσ αλλθλεπιδράςεισ με άτομα και ομάδεσ που κεωροφνται από
κάποιουσ πολιτιςμοφσ ωσ κοινωνικά ανϊτερεσ, ίςεσ ι κατϊτερεσ. Θγζτεσ ςτο χϊρο
εργαςίασ όπωσ εργοδότεσ, προϊςτάμενοι και αντιπρόςωποι ενϊςεων, που είναι
πολιτιςτικά ικανοί και ςζβονται τουσ διαφορετικοφσ πολιτιςμικοφσ τρόπουσ γνϊςθσ,
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απόψεων ηωισ, και εκτιμοφν τα πλεονεκτιματα τθσ διαφορετικότθτασ και ζχουν
τθν ικανότθτα να κατανοιςουν και να αποδζχονται οποιεςδιποτε διαφορζσ.
Η κουλτοφρα περιλαμβάνει τθ γλϊςςα, ιδζεσ, επικοινωνία, παραδόςεισ, πιςτεφω,
αξίεσ και διάφορα φυλετικά, εκνικά, κρθςκευτικά και κοινωνικά ςυςτιματα.
H πολιτιςτικι ικανότθτα είναι θ δυνατότθτα αποτελεςματικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων
ςε ζναν πολιτιςμό, θ γνϊςθ τθσ φυςικισ γλϊςςασ μιασ κουλτοφρασ κακϊσ και θ
κατανόθςθ πολιτιςτικϊν διαφορϊν.
Κατά τθ εκμάκθςθ μιασ γλϊςςασ, κάποιοσ μακαίνει επίςθσ και τα διάφορα ςτοιχεία
τθσ προφορικισ και γραπτισ γλϊςςασ, όπωσ θ γραμματικι, προφορά, αργκό και
ιδιϊματα, που μπορεί να βοθκιςουν ςτο να γίνει κάποιοσ κατανοθτόσ. Παρόλα
αυτά, ςτθν πραγματικότθτα, θ αποτελεςματικι επικοινωνία δεν εξαρτάται μόνο
από τθ ςωςτι γραμματικι ι τθν τζλεια προφορά. Απαιτείται επίςθσ επίγνωςθ των
διαφορϊν τθσ κουλτοφρασ κάποιου με τθν κουλτοφρα τθσ άλλθσ χϊρασ. Θ
κατανόθςθ τθσ πολιτιςμικισ ικανότθτασ είναι όςο ςθμαντικι όςο και θ ίδια θ
γλϊςςα.
Θ γλϊςςα είναι ζμφυτο μζροσ τθσ κουλτοφρασ. Θ κουλτοφρα αποτελείται επίςθσ
από λεπτομζρειεσ τθσ προφορικισ επικοινωνίασ αυτισ τθσ κουλτοφρασ. Θ
κουλτοφρα ςχετίηεται με τουσ κανόνεσ που υιοκετοφνται από τθν κοινωνία όταν ζνα
μζλοσ αυτισ τθσ ομάδασ αντιμετωπίηει ζνα πρόβλθμα, διαπραγματεφεται κζματα
και ςυγκροφςεισ, πωσ αντιλαμβάνεται τθν αίςκθςθ του χρόνου, προκεςμίεσ κλπ. Θ
πολιτιςτικι ικανότθτα κακϊσ και οι αγγλικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ είναι εξίςου
ςθμαντικά για επιτυχι διάλογο με άτομα από διαφορετικζσ κουλτοφρεσ κακϊσ και
τθν αποφυγι επικοινωνιακϊν προβλθμάτων.
Πολιτιςτικζσ και κοινωνικζσ ςυμπεριφορζσ όπωσ θ εξοικείωςθ με κοινζσ εκφράςεισ,
ςυμπεριφορζσ, μθ λεκτικι επικοινωνία, επίπεδα ευκφτθτασ ςτθν επικοινωνία,
κακθμερινζσ εκφράςεισ και ζκφραςθ ευγνωμοςφνθσ, είναι πολφ ςθμαντικζσ για τθν
επιτυχι ζνταξθ ςε εκείνθ τθ κουλτοφρα.
Θ ςθμαντικότθτα τθσ εξάςκθςθσ μιασ γλϊςςασ και αφιζρωςθ χρόνου και
δθμιουργία ςχζςεων με φυςικοφσ ομιλθτζσ τθσ δεν πρζπει να υποτιμάται.
Κατά τθ διάρκεια εκμάκθςθσ μιασ νζασ γλϊςςασ, είναι πάντα πολφ χριςιμο θ
δθμιουργία φιλικϊν ςχζςεων με φυςικοφσ ομιλθτζσ τθσ γλϊςςασ. Μπορεί να
ηθτθκεί από αυτοφσ να ςε διορκϊνουν όταν λεσ κάτι γραμματικά ανακριβζσ ι με
λάκοσ προφορά, ι λάκοσ χριςθ λεξιλογίου, ιδιωμάτων κλπ. Εκτόσ αυτοφ, είναι
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ςθμαντικό για κάποιο να παρατθριςει τισ ςυμπεριφορζσ τουσ, πωσ εκφράηουν τισ
αξίεσ τουσ και πωσ επικοινωνοφν.
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Μθ-λεκτικι επικοινωνία
Θ μθ λεκτικι επικοινωνία κεωρείται γενικά ωσ θ επικοινωνία που δεν εκφράηεται με
λζξεισ. Όπωσ ειςθγείται και ο οριςμόσ, αυτι θ μορφι επικοινωνίασ περιλαμβάνει
μια μεγάλθ ποικιλία ςυμπεριφορϊν, από τισ οποίεσ κάποιεσ δεν κεωροφνται
ςυμπεριφορζσ. υνεπϊσ, εκτόσ από τισ πιο εμφανείσ μθ-λεκτικζσ ςυμπεριφορζσ
όπωσ εκφράςεισ προςϊπου, θχθτικζσ εκφράςεισ, ςτάςθ του ςϊματοσ, φυςικι
επαφι, φυςικζσ αποςτάςεισ ( proxemics) και βλζμμα, περιλαμβάνει επίςθσ και τθ
φυςικι ζλξθ, μορφολογία του προςϊπου κακϊσ και διάφορεσ ςυμπεριφορικζσ
επιλογζσ: κόμμωςθ, ζνδυςθ, καλλωπιςμό ι πιο γενικά τθν εμφάνιςθ. (Hess U.,
2016). Αυτόσ ο οριςμόσ περιλαμβάνει και τουσ φωνθτικοφσ τόνουσ και
διακυμάνςεισ του ομιλθτι αλλά όχι τισ λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται ςε αυτι τθν
επικοινωνία (De Paulo and Friedman, 1998).
Θ μθ-λεκτικι επικοινωνία είναι πολφ ςθμαντικό μζροσ τθσ εργαςιακισ ηωισ αλλά
δεν ζχει μελετθκεί εισ βάκοσ. Θ αποτελεςματικότθτα τθσ επικοινωνίασ ςτον
εργαςιακό χϊρο εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν ικανότθτα των εργαηομζνων
να διαβάηουν και να ςτζλνουν μθ-λεκτικά μθνφματα. Από το ςτάδιο τθσ
ςυνζντευξθσ με υποψθφίουσ μζχρι και τθν εκτζλεςθ κακθκόντων ενόσ διευκυντικοφ
ςτελζχουσ, οι επαγγελματίεσ ανταλλάηουν και ερμθνεφουν ςυνεχϊσ μθ-λεκτικζσ
ςυμπεριφορζσ (Ravi S. Kudesia and Hillary Anger Elfenbein, 2015). Θ ςτάςθ του
ςϊματοσ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αντίλθψθ του ποιοσ είναι υψθλότερου
κφρουσ, ςυγκεκριμζνεσ χειρονομίεσ ίςωσ λειτουργοφν ωσ ζνδειξθ κυριαρχίασ ενϊ θ
καλι οπτικι επαφι βοθκά ςτθ δθμιουργία καλφτερων ςχζςεων.
Ο εργαςιακόσ χϊροσ δεν αποτελεί μια οντότθτα που λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο ςε
όλεσ τισ εταιρείεσ και τομείσ. Αντίκετα, οι εργαςιακοί χϊροι διαφζρουν ςθμαντικά
όςο αφορά τθ δομι, κατανομι εξουςίασ, κουλτοφρα κλπ., αλλά διαφζρουν ακόμθ
και ςτον ίδιο τον οργανιςμό (για παράδειγμα, ακόμα και ςε ζνα πανεπιςτιμιο, τα
ακαδθμαϊκά τμιματα διαφζρουν ςθμαντικά μεταξφ τουσ).
Θ ςτάςθ του ςϊματοσ είναι πολφ ςθμαντικι ςτθν ερμθνεία τθσ γλϊςςασ του
ςϊματοσ, ςε αντίκεςθ με τισ εκφράςεισ προςϊπου, χειρονομίεσ και φωνθτικοφσ
τόνουσ, οι ςτάςεισ μποροφν να παρατθρθκοφν από απόςταςθ και επιτρζπουν τθν
μετάδοςθ μθνυμάτων ςε ευρφτερο κοινό (The Scientific Portal on Body Language).
Θ ςτάςθ του ςϊματοσ ζχει αναγνωριςτεί ωσ βαςικόσ τρόποσ αποτελεςματικισ
επικοινωνίασ ςε διάφορουσ τομείσ. υμπεριφορικζσ μελζτεσ ζχουν δείξει ότι θ
ςτάςθ του ςϊματοσ μπορεί να επιδείξει διακριτζσ κατθγορίεσ ςυναιςκθμάτων
κακϊσ και ςυναιςκθματικζσ διαςτάςεισ (Andrea Kleinsmith and Nadia BianchiBerthouze, 2007).

93

Οι δυναμικζσ ςτάςεισ ζχει αποδειχκεί ότι επθρεάηουν τθ ςυναιςκθματικι
κατάςταςθ κακϊσ και τθν ικανότθτα αντίλθψθσ εςωτερικϊν φυςιολογικϊν
ςθμάτων (interoception). Σο επίπεδο άγχουσ μπορεί να μειωκεί μζςω τθσ
υιοκζτθςθσ δυναμικϊν ι ουδζτερων ςτάςεων (δφο φορζσ τθ μζρα για δφο
εβδομάδεσ). Θ ικανότθτα αντίλθψθσ εςωτερικϊν φυςιολογικϊν ςωμάτων
(interoception), αυξικθκε ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςε ζρευνα μετά από μόνο δφο
εβδομάδεσ εκπαίδευςθσ (Felicitas Weineck , Dana Schultchen, 2020).
Οι εκφράςεισ του προςϊπου ςυνδζονται ςε μεγάλο βακμό με τθ ςυναιςκθματικι
μασ ιδιοςυγκραςία. Ανάλογα με τθν κουλτοφρα, θ ζκφραςθ ι καταπίεςθ
ςυναιςκθμάτων μπορεί να αποτελζςει απαραίτθτο μζροσ των κοινωνικϊν
μθνυμάτων. τον ιαπωνικό πολιτιςμό και ςε μικρότερο βακμό ςτον αγγλικό, δίνεται
μεγάλο βάροσ ςτθν καταπίεςθ ςυναιςκθμάτων, και κατά ςυνζπεια επιδεικνφοντασ
το επικυμθτό χαρακτθριςτικό του αυτοελζγχου (Morris 2002). Άτομα ςε υψθλζσ
κζςεισ τείνουν να χαμογελοφν λιγότερο ςε ςφγκριςθ με τουσ υφιςτάμενουσ τουσ ι
υπαλλιλουσ κατϊτερων βακμίδων. Παρόλα αυτά, ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, το
χαμόγελο δεν μεταφράηεται απαραίτθτα ωσ υποταγι, αλλά ωσ κετικι και
αυκόρμθτθ ανταπόκριςθ. Ο Paul Ekman αναγνϊριςε 18 είδθ χαμόγελου και
ειςθγικθκε ότι ίςωσ υπάρχουν μζχρι και 50 ςυνολικά (Paul Ekman, 2021). Σο Facial
Action Coding System (FACS), που αναπτφχκθκε από τον ίδιο ερευνθτι, είναι ζνα
εκτενζσ ςφςτθμα βαςιςμζνο ςτθν ανατομία το οποίο περιγράφει όλεσ τισ ορατζσ
κινιςεισ του προςϊπου. Κατθγοριοποιεί τισ εκφράςεισ του προςϊπου ςε διάφορα
μζρθ τθσ κίνθςθσ των μφων που λζγονται Action Units (AUs). Σο ςφςτθμα FACS
μπορεί να προςφζρει επίςθσ μεγαλφτερθ επίγνωςθ και ευαιςκθςία ςε διακριτικζσ
ςυμπεριφορζσ του προςϊπου. Σζτοιεσ δεξιότθτεσ είναι χριςιμεσ ςε
ψυχοκεραπευτζσ, ςυνεντευκτζσ και ςε όςουσ εργάηονται ςτο χϊρο τθσ
επικοινωνίασ. Χρθςιμοποιοφνται επίςθσ για τθν ενδυνάμωςθ τθσ ςυναιςκθματικισ
νοθμοςφνθσ και ενςυναίςκθςθσ.
Θ ςθμαντικότθτα των εκφράςεων προςϊπου ςτθν επιχείρθςθ, μια ζρευνα που
δθμοςιεφκθκε από τισ Allison S. Gabriel και Jennifer D. Acosta (2015) αποκαλφπτει
ότι θ ζκφραςθ κετικϊν ςυναιςκθμάτων των εργαηομζνων είχε τθ μεγαλφτερθ
επίδραςθ ςτθν αξιολόγθςθ τθσ απόδοςθσ του ςε λιγότερο οικεία περιβάλλοντα.
υνεπϊσ, θ ζκφραςθ κετικϊν ςυναιςκθμάτων λειτοφργθςε ωσ ζνδειξθ καλισ
απόδοςθσ όταν παρατθρείτο ζλλειψθ πλθροφοριϊν ςχετικά με τον εργαηόμενο.
Θ αφι είναι μια μορφι μθ-λεκτικισ επικοινωνίασ που περιλαμβάνει το άγγιγμα. Σο
άγγιςμα είναι απαραίτθτο ςτθν ανκρϊπινθ κοινωνικι ανάπτυξθ και μπορεί να είναι
επικυμθτό, απειλθτικό ι πειςτικό. Σα διάφορα είδθ αγγίγματοσ περιλαμβάνουν
κοινωνικά-ευγενικά, λειτουργικά-επαγγελματικά, φιλικά-καλπωρι, αγάπθοικειότθτα και ςεξουαλικά- διεγερτικά. Σο άγγιγμα μπορεί να αποτελζςει ςθμαντικό
εργαλείο για τθν επικοινωνία μθνυμάτων ςε εργαςιακζσ ομάδεσ, αλλά οι
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διευκυντζσ και οι υφιςτάμενοι τουσ πρζπει να γνωρίηουν ότι ακόμα και μια απλι
χειρονομία μπορεί να παρερμθνευκεί. Σο χζρι ςτον ϊμο κάποιου μπορεί να
ερμθνευκεί ωσ ςτιριξθ για ζνα άτομο και για ζνα άλλο να προκαλζςει αρνθτικι
αντίδραςθ (Hans and Mr. Emmanuel Hans, 2015)
Σα Proxemics (ςθμειολογία των φυςικϊν αποςτάςεων) είναι θ μελζτθ του πωσ ο
χϊροσ χρθςιμοποιείται ςτισ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ. Για παράδειγμα, θ εξουςία μπορεί
να εκφραςτεί από το φψοσ από το οποίο το ζνα άτομο επικοινωνεί με τουσ άλλουσ.
Αν κάποιοσ είναι όρκιοσ ενϊ το άλλο άτομο κάκεται ι ξαπλϊνει, το άτομο που είναι
όρκιο ζχει τοποκετιςει τον εαυτό τουσ ςε πιο θγετικι κζςθ (Amy Haddad, 2019).
Ακόμα ζνα μζροσ των proxemics είναι θ απόςταςθ μεταξφ των ανκρϊπων κατά τθ
διάρκεια τθσ επικοινωνίασ. Οι τζςςερεισ ηϊνεισ απόςταςθσ είναι οι εξισ (Edward T.
Hall, 1990):
 Απόςταςθ οικειότθτασ, που περιλαμβάνει άμεςθ επαφι
 Προςωπικι απόςταςθ, κυμαίνεται από 1 μζχρι 4 πόδια. ε απόςταςθ ενόσ
χεριοφ, κζματα προςωπικοφ ενδιαφζροντοσ μποροφν να ςυηθτθκοφν με τθ
ςυνοδεία φυςικισ επαφισ όπωσ για παράδειγμα χζρια.
 Κοινωνικι απόςταςθ, κυμαίνεται από 4 μζχρι 12 πόδια. ε αυτι τθν απόςταςθ
λαμβάνουν μζροσ πιο επίςθμεσ κοινωνικζσ ι επαγγελματικζσ εργαςίεσ.
 Δθμόςια απόςταςθ, κυμαίνεται από 12 μζχρι 25 πόδια. Κακόλου φυςικι επαφι
και ελάχιςτθ οπτικι επαφι είναι εφικτι.
Απρόςμενεσ παραβιάςεισ του προςωπικοφ χϊρου μπορεί να οδθγιςουν ςε
αρνθτικζσ αντιδράςεισ, ιδιαίτερα αν κάποιοσ παραβιάςει τον προςωπικό μασ χϊρο
επιτθδευμζνα.
Θ κινθςιολογία είναι θ μελζτθ του πϊσ οι άνκρωποι χρθςιμοποιοφν τισ κινιςεισ του
ςϊματοσ τουσ όταν επικοινωνοφν με άλλουσ ανκρϊπουσ.
Τπάρχουν τρεισ κφριοι τφποι χειρονομιϊν: προςαρμοςτικζσ, εμβλιματα και
διευκρινιςτικζσ/επεξθγθματικζσ. Οι προςαρμοςτικζσ είναι ςυμπεριφορζσ ςχετικζσ
με το άγγιγμα και κινιςεισ που επιδεικνφουν εςωτερικευμζνεσ καταςτάςεισ που
ςχετίηονται ςυνικωσ με το άγχοσ ι τθ διζγερςθ. τισ ςυνικεισ κοινωνικζσ
καταςτάςεισ, οι προςαρμοςτικζσ χειρονομίεσ πθγάηουν από τθ δυςχζρεια, το άγχοσ
ι τθ γενικι αίςκθςθ ότι δεν ζχουμε τον ζλεγχο του περιβάλλοντοσ μασ. Πολλοί από
εμάσ υποςυνείδθτα πατάμε τα ςτυλό, κουνοφμε τα πόδια μασ ι κάνουμε άλλεσ
προςαρμοςτικζσ χειρονομίεσ κατά τθ διάρκεια μακθμάτων, ςυναντιςεων ι κακϊσ
περιμζνουμε ωσ ζνασ τρόπο χριςθσ τθσ πλεονάηουςασ ενζργειάσ μασ. υχνζσ
ςυμπεριφορζσ αυτό-αφισ όπωσ για παράδειγμα ξφςιμο, ςτριφογφριςμα μαλλιϊν ι
νευρικζσ κινιςεισ με τα δάκτυλα ι τα χζρια κεωροφνται αυτό-προςαρμοςτικζσ.
Μερικζσ από αυτζσ τισ προςαρμοςτικζσ χειρονομίεσ εκδθλϊνονται εςωτερικά, ωσ
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βιχασ ι ιχοι κακαρίςματοσ λαιμοφ. Σα ζξυπνα κινθτά τθλζφωνα ζχουν γίνει κοινζσ
προςαρμοςτικζσ χειρονομίεσ με αντικείμενα κακϊσ οι άνκρωποι ίςωσ παίηουν με
τθ κινθτι τουσ ςυςκευι με ςκοπό να βελτιϊςουν το άγχοσ τουσ.
Τα εμβλιματα είναι χειρονομίεσ που ζχουν ζνα ςυγκεκριμζνο προ-ςυμφωνθμζνο
νόθμα, είναι όμωσ διαφορετικά από τισ κινιςεισ που χρθςιμοποιοφνται από άτομα
με προβλιματα ακρόαςθσ.
Οι διευκρινιςτικζσ/επεξθγθματικζσ είναι ο πιο ςυχνόσ τφποσ χειρονομιϊν και
χρθςιμοποιοφνται για να επεξθγιςουν το λεκτικό μινυμα που ςυνοδεφουν. Για
παράδειγμα, κάποιοσ μπορεί να χρθςιμοποιιςει χειρονομίεσ για να επιδείξει το
μζγεκοσ ι ςχιμα ενόσ αντικειμζνου (Hans and Mr. Emmanuel Hans, 2015).
Τα Oculesics είναι ι μελζτθ τθσ κίνθςθσ των ματιϊν, τθσ ςυμπεριφοράσ των ματιϊν,
του βλζμματοσ και μθ λεκτικισ επικοινωνίασ ςχετικι με τθν όραςθ. Θ ςυμπεριφορά
των ματιϊν είναι καίριασ ςθμαςίασ ςτθ μθ-λεκτικι επικοινωνία και απαραίτθτθ
προχπόκεςθ για τθ δια ηϊςθσ επικοινωνία. Σο πιο ςθμαντικό μζροσ των oculesics
είναι θ οπτικι επαφι που ανοίγει επικοινωνιακά κανάλια, ςθματοδοτεί τθ
διακεςιμότθτα για αλλθλεπίδραςθ, ακρόαςθ, αμεςότθτα και οικειότθτα. Θ απουςία
οπτικισ επαφισ δίνει αρνθτικζσ εντυπϊςεισ όπωσ για παράδειγμα αγζνεια,
εξαπάτθςθ, ανειλικρίνεια και εχκρικότθτα (Peter A. Andersen,2015)
Olfactics είναι θ μελζτθ τθσ όςφρθςθσ και πωσ γίνεται αντιλθπτι. ΟΛ κοινωνικοί
επιςτιμονεσ ανακάλυψαν ότι θ αίςκθςθ τθσ όςφρθςθσ ζχει ιςχυρι επίδραςθ ςτθν
κοινωνικι αλλθλεπίδραςθ. Δεδομζνα από ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι ζνα ςθμαντικό
ποςοςτό ενθλίκων αναγνωρίηουν και επθρεάηονται από μυρωδιζσ ςτο περιβάλλον
τουσ. Κατά τθσ διάρκεια μιασ ζρευνασ από τθν Amy Wrzesniewski (1999) ηθτικθκε
από 452 ςυμμετζχοντεσ να ταξινομιςουν τθ ςχετικι ελκυςτικότθτα απϊλειασ τθσ
αίςκθςθσ τθσ όςφρθςθσ, τθσ ακοισ από ζνα αυτί ι απϊλεια του μικροφ δακτφλου
του ποδιοφ τουσ. Περίπου 50% των ςυμμετεχόντων διλωςαν ότι θ απϊλεια τθσ
όςφρθςθσ κα ιταν θ χειρότερθ. Αυτό το εφρθμα υποςτθρίηει τθν ιδζα τθσ
μεταβλθτότθτασ ςτθν εκλαμβανόμενθ ςθμαντικότθτα τθσ αίςκθςθσ τθσ όςφρθςθσ
ςτθ ηωι.
Κϊδικασ ενδυμαςίασ. Ο κϊδικάσ ενδυμαςίασ είναι ζνα ςφνολο κανόνων που
αναπτφςςουν οι επιχειριςεισ για να κακοδθγιςουν τουσ εργαηόμενουσ τουσ
ςχετικά με το τι κεωρείται κατάλλθλο να φορεκεί ςτο χϊρο εργαςίασ. Οι κϊδικεσ
ενδυμαςίασ ποικίλουν από επίςθμουσ ςε πιο κακθμερινοφσ-επαγγελματικοφσ ςε
κακθμερινοφσ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κάκε χϊρου εργαςίασ και του τφπου
πελατϊν που εξυπθρετεί.
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Θ επιςθμότθτα του κϊδικα ενδυμαςίασ του εργαςιακοφ χϊρου κακορίηεται
ςυνικωσ από τον τφπο των αλλθλεπιδράςεων οι υπάλλθλοι ζχουν με τουσ πελάτεσ
τουσ ςτο χϊρο εργαςίασ. ε εργαςιακά περιβάλλοντα όπου οι πελάτεσ αναμζνουν
από τουσ ςυμβοφλουσ τουσ να επιδείξουν επαγγελματιςμό και ακεραιότθτα, ςυχνά
ο κϊδικασ ενδυμαςίασ είναι επίςθμοσ. Σζτοιοι εργαςιακοί χϊροι περιλαμβάνουν
δικθγορικά γραφεία, οικονομικοφσ ςυμβοφλουσ, τράπεηεσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ.
Παρόλα αυτά, ακόμα και αυτοφ του τφπου οργανιςμοί χαλαρϊνουν τουσ κϊδικεσ
ενδυμαςίασ τουσ. Για παράδειγμα, ο τραπεηικόσ γίγαντασ J.P. Morgan Chase & Co.
επιτρζπει ςτουσ υπαλλιλουσ του να φοροφν επαγγελματικι-κακθμερινι ενδυμαςία
τισ περιςςότερεσ μζρεσ. ε μια επίςκεψθ ςε δικθγορικό γραφείο, παρατθρικθκε ότι
οι υπάλλθλοι ιταν ντυμζνοι με επαγγελματικι-κακθμερινι ενδυμαςία αλλά οι
περιςςότεροι είχαν τα ςακάκια τουσ κρεμαςμζνα ςτισ πόρτεσ των γραφείων τουσ.
Αυτό τουσ επζτρεπε να εργάηονται άνετα αλλά και να είναι προετοιμαςμζνοι ςε
περίπτωςθ που κάποιοσ πελάτθσ επιςκεπτόταν απροςδόκθτα (Susan M. Heatfield,
2020).
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Επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ
Ειςαγωγι
Ο όροσ ‘επαγγελματικό’ κακορίηεται από το λεξικό Cambridge (2021) ωσ “θ
απόκτθςθ χαρακτθριςτικϊν που ςυνδζονται με εκπαιδευμζνα και επιδζξια άτομα,
όπωσ για παράδειγμα αποτελεςματικότθτα, δεξιότθτεσ, οργάνωςθ και
ςοβαρότθτα”, ο οποίοσ είναι ζνα ευρφσ όροσ με πολλαπλζσ ερμθνείεσ. Οι
‘επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ’ είναι επίςθσ ζνασ ευρφσ όροσ που περιλαμβάνει
ποικιλία δεξιοτιτων απαραίτθτεσ για τθν απόκτθςθ εργαςίασ κακϊσ και τθν
επιτυχία κατά τθν εργοδότθςθ. Για τουσ ςκοποφσ αυτισ τθσ ζρευνασ, κα
επικεντρωκοφμε ςε μαλακζσ ι οριηόντιεσ δεξιότθτεσ (soft skills) και δεξιότθτεσ
ςχετικζσ με τθν απαςχολθςιμότθτα.
Mαλακζσ ι οριηόντιεσ δεξιότθτεσ (soft skills)
Όπωσ διαφάνθκε από τθν πρωτογενι και δευτερογενι ερευνά ςτθν Κφπρο ςτο
πρϊτο κεφάλαιο, παρατθρείται ζλλειψθ μαλακϊν ι οριηοντίων δεξιοτιτων ςτουσ
Κφπριουσ εργαηόμενουσ.
‘Όπωσ αναφζρκθκε από εργοδότεσ ςτθν Κφπρο αλλά και ανά το παγκόςμιο, αυτζσ
οι δεξιότθτεσ κεωροφνται απαραίτθτεσ για μια επιτυχι καριζρα, ςυνεπϊσ θ
απόκτθςθ και ανάπτυξθ τουσ κακϊσ και θ ικανότθτα αποτελεςματικισ χριςθσ του
ςτθν Αγγλικι γλϊςςα, ιδιαίτερα, είναι πολφ ςθμαντικι, κακϊσ οι πλείςτεσ
επαγγελματικζσ εργαςίεσ ςτθν Κφπρο διεξάγονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Οι μαλακζσ ι οριηόντιεσ δεξιότθτεσ (soft skills) είναι ζνασ γενικόσ όροσ και μπορεί να
περιλαμβάνει διάφορεσ ικανότθτεσ. φμφωνα με τθ γνωςτι ιςτοςελίδα με κζςεισ
εργαςίασ Targetjobs (2021), οι δζκα δεξιότθτεσ που ηθτοφν πιο ςυχνά οι εργοδότεσ
ςε απόφοιτουσ είναι θ εμπορικι γνϊςθ, επικοινωνία, ομαδικι εργαςία,
διαπραγμάτευςθ, πεικϊ, επίλυςθ προβλθμάτων, θγεςία, οργάνωςθ, επιμονι και
παρότρυνςθ, θ ικανότθτα εργαςίασ υπό πίεςθ και θ αυτοπεποίκθςθ.
Παρομοίωσ, τα ανϊτερα διοικθτικά ςτελζχθ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ
εργαηομζνων, μζλθ του Forbes Coaches Council (Forbes, 2019), αναγνϊριςαν τισ
εξισ δεξιότθτεσ ωσ απαραίτθτεσ για τθν επιτυχία ςτο χϊρο εργαςίασ:
ενςυναίςκθςθ, ικανότθτα επιρροισ ςυναδζλφων, ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ,
περιζργεια και κετικότθτα, ενεργι ακρόαςθ, ταπεινότθτα, ικανότθτα κατανόθςθσ
από τα ςυμφραηόμενα, πρόκεςθ να κάνει ερωτιςεισ, κουράγιο να κάνει ειςθγιςεισ,
δθμιουργία ςχζςεων και αυτογνωςία.
Από όλεσ τισ δεξιότθτεσ που προαναφζρκθκαν, θ επικοινωνία, θ διαπραγμάτευςθ
και θ πεικϊ, θ επίλυςθ προβλθμάτων και θ ενεργισ ακρόαςθ κα αναλυκοφν πιο
κάτω κακϊσ περιλαμβάνονται ςυχνά ςε ςχετικά άρκρα και άλλθ βιβλιογραφία.
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Επικοινωνία
Θ επικοινωνία ςτο χϊρο εργαςίασ μπορεί να οριςτεί ωσ “θ διαδικαςία ανταλλαγισ
ιδεϊν και πλθροφοριϊν, λεκτικά και μθ-λεκτικά μεταξφ ενόσ ατόμου/ομάδασ και
άλλου/θσ ςε ζναν οργανιςμό. Αυτό περιλαμβάνει e-mails, γραπτά μθνφματα,
ςθμειϊςεισ, τθλεφωνικζσ ςυνομιλίεσ.” (Faizal, 2019).
Θ επικοινωνία είναι μια από τισ πιο ςυχνά αναφερόμενεσ απαραίτθτεσ δεξιότθτεσ,
γεγονόσ το οποίο δεν αποτελεί ζκπλθξθ κακϊσ θ αποτελεςματικι επικοινωνία είναι
κριτικισ ςθμαςίασ ςτθν εκπλιρωςθ των εργαςιακϊν κακθκόντων αλλά επίςθσ
ενδυναμϊνει τθν ομαδικι εργαςία, μπορεί να βελτιϊςει τθν αφοςίωςθ των
υπαλλιλων και τθν ικανοποίθςθ τουσ, κτίηει εμπιςτοςφνθ, εξουδετερϊνει τυχόν
παρεξθγιςεισ, αμφιβολίεσ και απορίεσ και μπορεί να βελτιϊςει τθν
παραγωγικότθτα (Proofhub, 2021). Επιπρόςκετα, θ ζλλειψθ επικοινωνίασ ι θ κακι
επικοινωνία μποροφν να ζχει καταςτροφικζσ επιδράςεισ ςτθν επαγγελματικότθτα
των εργαηομζνων κακϊσ μπορεί να προκαλζςει αγανάκτθςθ και ςφγχυςθ (The
Alternative Board, 2019).
Ζνα ςθμαντικό κομμάτι τθσ επικοινωνίασ, το οποίο επιςθμάνκθκε ςτθν πρωτογενι
ζρευνα είναι οι ανεπίςθμεσ ςυηθτιςεισ ςτο χϊρο εργαςίασ, μεταξφ ςυναδζλφων,
πελατϊν ι άλλων. Θ ανεπίςθμθ επικοινωνία είναι ιδιαίτερα ευεργετικι για τουσ
εργοδότεσ και τουσ εργαηόμενουσ, κακϊσ και τον οργανιςμό γενικά, κακϊσ μπορεί
να αυξιςει το ομαδικό πνεφμα, να δθμιουργιςει ιςχυρζσ ςχζςεισ μζςα και ζξω από
τθν επιχείρθςθ και να δθμιουργιςει μια αίςκθςθ του να ανικεισ, αν και μπορεί να
οδθγιςει ςε ομαδικι παραπλθροφόρθςθ αν δεν γίνει με το ςωςτό τρόπο ι λόγω
γλωςςικϊν παρεξθγιςεων (Bamboo HR, 2021). Είναι εμφανζσ, ςυνεπϊσ, ότι είναι
ςθμαντικό οι εργαηόμενοι να γνωρίηουν ςχετικό πρακτικό λεξιλόγιο και να μποροφν
να ςυμμετζχουν ςε μια κακθμερινι ςυνομιλία ςτθν αγγλικι γλϊςςα ςτο χϊρο
εργαςίασ.
‘Ζνα από τα εμπόδια ςτθν επικοινωνία είναι θ γλϊςςα (Faizal, 2019). Για
παράδειγμα, για τθν αποτελεςματικι επικοινωνία χρειάηεται ενεργόσ ακρόαςθ, που
μπορεί να μθν είναι εφικτι αν το ζνα μζλοσ τθσ ςυνομιλίασ δεν ζχει τθν απαραίτθτθ
γλωςςικι δεξιότθτα να κατανοιςει το άλλο, οπότε είναι ςθμαντικό να
ςυμπεριλθφκεί μια κεματικι ενότθτα ςτθ ςειρά μακθμάτων Επαγγελματικϊν
Αγγλικϊν ςτθν οποία κα επεξθγοφνται ςυχνά γλωςςικά εμπόδια και πικανόσ
τρόπουσ αποφυγισ τουσ
Διαπραγμάτευςθ και πεικϊ
Θ ικανότθτα τθσ πεικοφσ και επιτυχϊν διαπραγματεφςεων είναι απαραίτθτεσ ςε
ςυγκεκριμζνα επαγγζλματα όπωσ για παράδειγμα μάρκετινγκ, πωλιςεισ,
διαφιμιςθ και αγορά προϊόντων (Wigan and Leigh College, 2021), είναι όμωσ εξίςου
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ςθμαντικζσ ςτθν κακθμερινι ηωι και ςτο χϊρο εργαςίασ, ανεξάρτθτα από τον
τομζα ι το ςυγκεκριμζνο επάγγελμα.
Όπωσ περιγράφει ο Behrmann (2016), οι διαπραγματεφςεισ είναι απαραίτθτεσ ςε
κάκε εργαςιακό περιβάλλον πχ ςε διευκυντζσ που διαπραγματεφονται ποτζ και πωσ
να κατανζμουν εργαςίεσ ςτο προςωπικό τουσ, ςτθ διαχείριςθ ςυνεργαςιϊν μεταξφ
εταιρειϊν, διαχείριςθ παραπόνων και ςυγκροφςεων εντόσ μιασ επιχείρθςθσ, μια
ομάδασ ι μεταξφ εξωτερικϊν ςυνεργατϊν ι άλλων. Θ διαπραγμάτευςθ ςε μια ξζνθ
γλϊςςα μπορεί να είναι ιδιαίτερα δφςκολθ κακϊσ θ διαπραγμάτευςθ είναι ςτθν
ουςία μια λεκτικι πράξθ, οπότε είναι απαραίτθτθ θ γνϊςθ ςχετικοφ λεξιλογίου.
Τπάρχουν επίςθσ πολιτιςτικζσ διαφορζσ ςτισ μεκόδουσ διαπραγμάτευςθσ, τισ
οποίεσ οι εργαηόμενοι πρζπει να γνωρίηουν οφτωσ ϊςτε να μειϊςουν οποιοδιποτε
άγχοσ και να αποφφγουν τυχόν παρεξθγιςεισ..
Επίλυςθ προβλθμάτων
Θ επίλυςθ προβλθμάτων είναι μια γενικι δεξιότθτα απαραίτθτθ για κάκε κζςθ και
εργαςιακό τομζα, κακϊσ θ ικανότθτα επιτυχοφσ αντιμετϊπιςθσ προκλιςεων είτε ςε
κακθμερινι βάςθ, μικρζσ ι πιο δφςκολεσ, είναι ςθμαντικι για κάκε επάγγελμα. Για
τθν αποτελεςματικι επίλυςθ ενόσ προβλιματόσ, πρζπει πρϊτα να κακοριςτεί το
πρόβλθμα πριν τον ιδεοκαταιγιςμό (brainstorming) πικανϊν λφςεων (Careerbuilder,
2017), ςυνεπϊσ θ διαφγεια και θ ςωςτι κατανόθςθ των κεμάτων που χριηουν
αντιμετϊπιςθσ κακϊσ και θ ικανότθτα παραγωγισ πικανϊν λφςεων ( brainstorm)
είναι απαραίτθτεσ, γεγονόσ που τονίηει τθ ςθμαςία τθσ ικανότθτασ
αποτελεςματικισ επικοινωνίασ ςτα Αγγλικά.
Ενεργι ακρόαςθ
Θ ενεργι ακρόαςθ είναι μια επικοινωνιακι μζκοδοσ που χρθςιμοποιικθκε αρχικά
ςτθ ςυμβουλευτικι ψυχολογία, εκπαίδευςθ και επίλυςθ ςυγκροφςεων, κατά τθν
οποία ο ακροατισ τροφοδοτεί πίςω ςτον ομιλθτι αυτά που ακοφν, μζςω τθσ
παράφραςθσ ι επαναδιατφπωςθσ του τι άκουςαν με δικά τουσ λόγια, για να
επιβεβαιϊςουν τθν κατανόθςθ και από τα δφο μζρθ (Rogers & Farson, 1957). Σϊρα
ζχει εξελιχκεί ςε ςθμαντικι μαλακι ι οριηόντια δεξιότθτα (soft skill) ςτο χϊρο
εργαςίασ, που μπορεί να ενδυναμϊςει τθν επικοινωνία. Για παράδειγμα, κατά τθ
διάρκεια ςυνεντεφξεων πρόςλθψθσ προςωπικοφ (recruiter), μπορεί να επιδείξει
ςτον ςυνεντευκτι ότι ο/θ υποψιφιοσ/α ενδιαφζρεται για τον οργανιςμό και ότι ζχει
ομαδικό πνεφμα (Doyle, 2020), ςυνεπϊσ είναι ςθμαντικό ο ακροατισ να μπορεί να
κατανοεί πλιρωσ τον ομιλθτι και να μπορεί να επαναδιατυπϊνει τα όςα λζει, που
μπορεί να είναι ακόμα πιο δφςκολο αν ο ομιλθτισ μιλά ςε γλϊςςα που δεν είναι θ
μθτρικι του ακροατι.
B.

Δεξιότθτεσ απαςχολθςιμότθτασ
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Για τθν απόκτθςθ εργαςίασ ςτισ μζρεσ μασ είναι απαραίτθτθ θ προετοιμαςία ενόσ
ιςχυροφ επαγγελματικοφ βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ (CV) και ςυνοδευτικισ
επιςτολισ, γνϊςθ του πωσ και που να αναηθτιςει κάποιοσ εργαςία, κακϊσ και πωσ
να ζχει μια επιτυχθμζνθ ςυνζντευξθ, που μπορεί να είναι ακόμα πιο δφςκολο αν το
επίπεδο Αγγλικϊν δεξιοτιτων του αιτθτι εργαςίασ είναι χαμθλό. Όπωσ
αναφζρκθκε και ςτθν πρωτογενι ζρευνα, θ πλειοψθφία των αγγελιϊν εργαςίασ
ςτθν Κφπρο (και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ) είναι ςτθν αγγλικι γλϊςςα και ηθτοφν
βιογραφικό ςθμείωμα και ςυνοδευτικι επιςτολι επίςθσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα.
Επιπρόςκετα, θ ςυνζντευξθ μπορεί να διεξάγεται ςτα αγγλικά, ςυνεπϊσ ιςχυρζσ
δεξιότθτεσ απαςχολθςιμότθτασ όχι μόνο ςτθν φυςικι γλϊςςα κάποιου αλλά και
ςτα Αγγλικά είναι ακόμα πιο ςθμαντικά για τουσ άνεργουσ κακϊσ και άτομα που
επικυμοφν τθν αλλαγι καριζρασ ι εργοδότθ.
1.

Συγγραφι βιογραφικϊν ςθμειωμάτων και ςυνοδευτικισ επιςτολισ

Θ πρϊτθ εντφπωςθ ενόσ εργοδότθ για τον πικανό εργαηόμενο του είναι το
βιογραφικό ςθμείωμα και θ ςυνοδευτικι επιςτολι που παρζχουν με τθν αίτθςθ
εργαςίασ τουσ. Ζνα ιςχυρό, περιεκτικό και εντυπωςιακό βιογραφικό είναι πολφ
ςθμαντικό ςτθ ςθμερινι αγορά εργαςίασ. Οπότε είναι απαραίτθτο για ζνα άτομο να
μπορεί να προετοιμάςει ζνα εμπεριςτατωμζνο, χωρίσ λάκθ, προςαρμοςμζνο ςτα
ενδιαφζροντα του εργοδότθ, χρθςιμοποιϊντασ ςχετικό , επαγγελματικό λεξιλόγιο
και ςωςτι ορολογία (EF English Live, 2018).
Θ ςυνοδευτικι επιςτολι ακόμθ απαιτείται από πολλοφσ οργανιςμοφσ και κεωρείται
πολφ ςθμαντικι κακϊσ μπορεί να βοθκιςει τον υποψιφιο να ξεχωρίςει από τισ
άλλεσ εκατοντάδεσ αιτιςεισ που βλζπουν οι εργοδότεσ κάκε μζρα. Παρόμοια με το
βιογραφικό ςθμείωμα, θ ςυνοδευτικι επιςτολι πρζπει να επιδεικνφει ξεκάκαρα ότι
ο υποψιφιοσ ενδιαφζρεται για τθ κζςθ, κακϊσ και τθν επιχείρθςθ. Πρζπει να είναι
εξατομικευμζνο και να περιλαμβάνει λζξεισ-κλειδιά και δεν πρζπει να περιζχει
ορκογραφικά, γραμματικά ι άλλα γλωςςικά λάκθ και να χρθςιμοποίει ςχετικι
επαγγελματικι και κατάλλθλθ γλϊςςα. (McNeill, 2019).
2.
Αναηιτθςθ εργαςίασ
Θ αναηιτθςθ εργαςίασ μπορεί να είναι χρονοβόρα κακϊσ μπορεί να διαρκζςει
μινεσ μζχρι το άτομο αποκτιςει εργαςία. υνεπϊσ δεξιότθτεσ αναηιτθςθσ εργαςίασ
είναι απαραίτθτεσ. Τπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ διαδικτυακϊν ςελίδων με κζςεισ
εργαςίασ, ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, οπότε είναι ςθμαντικό ο αναηθτθτισ να
γνωρίηει τι κζςθ και ςε πιο εργαςιακό τομζα ενδιαφζρεται να εργαςτεί. Επίςθσ, θ
διαδικαςία αιτιςεων για εργαςία μπορεί να είναι χάςιμο χρόνου, κακϊσ και θ
άςκοπθ δικτφωςθ. Επιπρόςκετα, δθμιουργία προφίλ ςε επαγγελματικζσ
ιςτοςελίδεσ όπωσ το LinkedIn, μπορεί να βοθκιςει ςτθ δικτφωςθ και απόκτθςθ
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εργαςίασ γρθγορότερα (The Undercover Recruiter, 2021). Για τθν αποτελεςματικι
αναηιτθςθ εργαςίασ είναι απαραίτθτεσ υψθλζσ αγγλικζσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ,
κακϊσ οι περιςςότερεσ αγγελίεσ εργαςίασ ςτθν Κφπρο και ανά το παγκόςμιο είναι
γραμμζνεσ ςτθν αγγλικι γλϊςςα. Επομζνωσ είναι ςθμαντικό για ζνα υποψιφιο
εργαηόμενο να μπορεί να κατανοιςει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ κάκε κζςθσ για τθν
οποία ςυμπλθρϊνουν αίτθςθ, που κα τουσ επιτρζψει να προετοιμάςουν ζνα
εξειδικευμζνο, εξατομικευμζνο βιογραφικό ςθμείωμα και ςυνοδευτικι επιςτολι.
3.
Συνεντεφξεισ εργαςίασ
Θ ςυνζντευξθ εργαςίασ είναι ίςωσ το πιο ςθμαντικό μζροσ τθσ διαδικαςίασ
αναηιτθςθσ εργαςίασ, κακϊσ είναι το τελευταίο και πιο κακοριςτικό βιμα πριν τθν
απόκτθςθ εργαςίασ. Σαυτόχρονα μπορεί να είναι μια αγχωτικι εμπειρία, ειδικά αν
δεν διεξάγεται ςτθ φυςικι γλϊςςα του υποψιφιου εργαηόμενου και αν ο
υποψιφιοσ ζχει παραμείνει άνεργοσ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Ο υποψιφιοσ
κα πρζπει να εξαςκθκεί ςτθν απάντθςθ ερωτιςεων ςχετικά με τον εαυτό τουσ,
ςχετικι εμπειρία που ίςωσ διακζτουν, λόγουσ για τουσ οποίουσ ζκαναν αίτθςθ για
τθ ςυγκεκριμζνθ κζςθ και πρζπει επίςθσ να μποροφν να απαντιςουν υποκετικζσ
ερωτιςεισ και ερωτιςεισ ςχετικά με τισ ικανότθτεσ τουσ, χρθςιμοποιϊντασ
επαγγελματικό λεξιλόγιο και χωρίσ να βγαίνουν εκτόσ κζματοσ (British Council,
2020). Είναι επίςθσ ςθμαντικό για τον υποψιφιο να μπορεί να επιδείξει τισ
ικανότθτεσ του παρουςίαςθσ κακϊσ οι εργοδότεσ ςυχνά ηθτοφν από τουσ
υποψιφιουσ να ετοιμάςουν μια παρουςίαςθ ςχετικά με τον εαυτό τουσ ι για ζνα
ςυγκεκριμζνο κζμα κατά τθσ διάρκεια τθσ, μια δεξιότθτα που εκτιμοφν ιδιαίτερα οι
εργοδότεσ, όπωσ επζδειξε θ πρωτογενισ ζρευνα ςτο πρϊτο κεφάλαιο.
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Δεξιότθτεσ διαδικτυακισ και τθλεφωνικισ επικοινωνίασ
Οι διαδικτυακζσ επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ είναι κριτικισ ςθμαςίασ ςτθν επιτυχία
ςτον 21ο αιϊνα. Σο διαδίκτυο και θ πρόςφατθ ανάπτυξθ των διαδικτυακϊν
πλατφόρμων κοινωνικισ δικτφωςθσ προςφζρει πολλαπλζσ ευκαιρίεσ επικοινωνίασ
που οι περιςςότεροι από μασ χρθςιμοποιοφν ςτισ μζρεσ μασ. Θ ψθφιακι
επικοινωνία ςτο χϊρο εργαςίασ ςυςχετίηεται με τθν ευθμερία ςτθν εργαςία
(Okkonen, Bordi, Mäkiniemi, & Heikkilä-Tammi, 2018).
Τπάρχουν αρκετζσ μικρζσ διαφορζσ μεταξφ τθσ διαδικτυακισ επικοινωνίασ (με
γραπτό λόγο και εικόνεσ) και τθσ δια ηϊςθσ επικοινωνίασ. Πολλοί αποτυγχάνουν να
επικοινωνιςουν αποτελεςματικά ςτθ διαδικτυακι επικοινωνία και μπορεί να
δϊςουν λανκαςμζνθ εντφπωςθ π.χ. ανειλικρίνεια, αμθχανία ι αγζνεια. Θ
μεγαλφτερθ δυςκολία είναι ι ζλλειψθ ενόσ ςθμαντικοφ ςτοιχείου: θ μθ-λεκτικι
επικοινωνία.
Θ διαδικτυακι επικοινωνία μπορεί να είναι:

Σαυτόχρονθ – ςε ‘αλθκινό χρόνο ‘(real time’) για παράδειγμα μζςω
ςτιγμιαίων μθνυμάτων ι τθσ δυνατότθτασ ‘ςυνομιλίασ’ (chat).

Αςφγχρονθ - όταν οι ςυμμετζχοντεσ επικοινωνοφν ςτο δικό τουσ χρόνο, για
παράδειγμα απάντθςθ μθνυμάτων που ζχουν δθμοςιευκεί ςε διαδικτυακό φόρουμ.
Οι δεξιότθτεσ διαδικτυακισ επικοινωνίασ που αξίηει να λθφκοφν υπόψθ και να
αναπτυχκοφν είναι:
1. Πρωτόκολλο για ςυνομιλίεσ ςτο διαδίκτυο (netiquette)
To netiquette είναι θ ανάπτυξθ ςυνόλου ςυμπεριφορϊν που ευκολφνουν τθν
επικοινωνία ςτο διαδίκτυο. Αν και τείνουμε να υποκζτουμε ότι οι εφαρμογζσ
τθλεςυνεδριάςεων Zoom και Google Meet είναι πλατφόρμεσ που λειτουργοφν ςε
πραγματικό χρόνο, υπόκεινται ςε χρονικζσ κακυςτεριςεισ που μπορεί να
εμποδίςουν τθ ροι επικοινωνίασ μεταξφ των ςυμμετεχόντων.
Ο όροσ netiquette είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ του ’net’ (from internet) και ’etiquette’.
Αυτό ςθμαίνει ςεβαςμό των απόψεων των χρθςτϊν και επίδειξθ ευγζνειασ κατά τθ
δθμοςίευςθ απόψεων ςε διαδικτυακζσ ομάδεσ ςυηθτιςεων (BBC, 2012). Κατά τθ
διάρκεια τθσ εργαςίασ και επικοινωνίασ ςε κοινοφσ διαδικτυακοφσ χϊρου είναι
ςθμαντικό:
 Θ αντιμετϊπιςθ άλλων με ευγζνεια και ςεβαςμό
 Θ διαςφάλιςθ εμπιςτευτικότθτασ και προςωπικισ αςφάλειασ
 Αποφυγι αποςτολισ άςκοπων emails
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 Αποφυγι προςωπικισ επίκεςθσ
 Εκμάκθςθ και εφαρμογι κανόνων τθσ κοινότθτασ
 Αποφυγι λογοκλοπισ
 Κατανόθςθ και ςεβαςμόσ πνευματικϊν δικαιωμάτων
2. Δθμιουργία διαδικτυακισ εικόνασ και εμπορικό ςιμα (branding)
Θ δθμιουργία μιασ επαγγελματικισ διαδικτυακισ εικόνασ μζςω τθσ ςωςτισ ζνδυςθσ
και ςυμπεριφοράσ ανεξάρτθτα από τθν τοποκεςία, ςυμπεριλαμβάνει τθν
κατάλλθλθ ενδυμαςία για διαδικτυακζσ ςυναντιςεισ και ςυνζδρια με τθν ίδια
ενδυμαςία που κάποιοσ κα φοροφςε ςτο γραφείο. Περιλαμβάνει επίςθσ τθν
επίδειξθ τθσ αξίασ και δεξιοτιτων marketing, χαρακτθριςτικά μζςω τθσ
διαδικτυακισ παρουςίασ τθσ επιχείρθςθσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ςτο
ενδο-δίκτυο και διαδίκτυο.
Πρζπει να είςαι προςεκτικόσ με το τι δθμοςιεφεισ ςτο διαδίκτυο. Μόλισ
δθμοςιευκεί δεν μπορείσ να το πάρεισ πίςω. Όλα είναι πικανά όταν μια
πλθροφορία φτάςει ςτο διαδίκτυο και μπορεί να γίνει viral. Κα αποκθκευτεί κάπου
και μπορεί να ανευρεκεί μετά από αναηιτθςθ. Tο τι δθμοςιεφεισ ςτο διαδίκτυο
μπορεί να επθρεάςει τισ ςχζςεισ ςου και τθν καριζρα ςου, αν όχι άμεςα, πικανά ςτο
μζλλον. υνεπϊσ να είςαι πολφ προςεκτικόσ ςτισ διαδικτυακζσ αλλθλεπιδράςεισ.
Επζλεξε να προωκιςεισ μια κετικι και επαγγελματικι εικόνα του εαυτοφ ςου
διαδικτυακά (McGilvery, 2012). Είναι απαραίτθτθ θ κατανόθςθ ότι όταν
δθμοςιευκεί μια εικόνα, ςχόλια κλπ. ςτο διαδίκτυο, κα είναι εκεί για πάντα. Πρζπει
κάποιοσ όμωσ να ζχει υπόψθ ότι “ Θ ελευκερία του λόγου δεν ςυνεπάγεται
ελευκερία και από τισ ςυνζπειεσ“ (Oxley, 2010). Ζνα πικανό πρόβλθμα είναι ότι οι
εργοδότεσ αναηθτοφν πλθροφορίεσ για υποψιφιουσ εργαηόμενουσ ςτο διαδίκτυο
(TheManifest, 2020).
3. Παρουςιάςεισ
Οι εικονικζσ ςυναντιςεισ επι τθσ παροφςθσ δεν ζχουν τθν χωρικι παρουςία των
ςυναντιςεων δια ηϊςθσ. Θ δυναμικι τθσ εργαςίασ ςε διαδικτυακό περιβάλλον ςε
‘πραγματικό χρόνο’ είναι διαφορετικζσ από τθ δια ηϊςθσ παρουςία, όπου ο
ςυμμετζχοντασ ζχει το πλεονζκτθμα κακϊσ οι ςυνομιλίεσ δεν παρουςιάηουν χρόνοκακυςτζρθςθ, και μπορείσ να παρατθριςεισ τα μθ-λεκτικά ςιματα των
ςυμμετεχόντων καλφτερα και θ ςυνομιλία με τθ ςειρά είναι λιγότερο ςτατικι. Για
τθν αντιμετϊπιςθ αυτϊν των κεμάτων, ζνα ςχζδιο δράςθσ μπορεί να διδάξει ςτουσ
μακθτζσ πωσ να πλοθγθκεί και να αντιμετωπίςει αυτά τα κζματα (Slack, 2020).
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Επεξιγθςε τθν άποψθ ςου. Προςπάκθςε να αποφφγεισ να μιλάσ ι να γράφεισ με
δογματικό και απρόςωπο τρόπο, οπότε απζφυγε φράςεισ όπωσ ‘It is a fact that …’
κακϊσ δεν αφινουν χϊρο για τισ απόψεισ κάποιου. Οπότε καλφτερα ξεκίνα με ‘I
think …’? Όταν μελετάσ ζνα μάκθμα, μπορεί να κεσ να παρουςιάςεισ τισ απόψεισ
κάποιου άλλου, αν κα το κάνεισ, διλωςε ποιου είναι, ίςωσ με μια παράκεςθ ι
αναγνϊριςθ (OpenLearn, 2020).
Θ ζκφραςθ ενςυναίςκθςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικτυακισ ςυνομιλίασ μπορεί
να καταςτεί δφςκολθ. τθ κακθμερινι μασ ηωι, θ γλϊςςα του ςϊματοσ μασ και
άλλεσ μθ-λεκτικζσ ενδείξεισ φανερϊνουν πολλζσ πλθροφορίεσ για τουσ άλλουσ.
Αυτά τα ςιματα παρζχουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθ διάκεςθ, ςκζψεισ και
ςυναιςκιματα μασ. τθν εποχι των εικονικϊν ςυνεδριακϊν χϊρων, ςυχνά οι μθλεκτικζσ ενδείξεισ φανερϊνουν περιςςότερα από τισ λζξεισ. Πιο κάτω είναι μερικζσ
ςυμβουλζσ:
 Δϊςε ςθμαςία ςτθ γλϊςςα του ςϊματοσ.
 Σα μάτια και το κεφάλι ςου κάνουν τθν περιςςότερθ μθ λεκτικι επικοινωνία.
 Περιόριςε τισ χειρονομίεσ κακϊσ τείνουν να μεγαλοποιοφνται ςτο βίντεο,
ιδιαίτερα αν κάκεςαι κοντά ςτθν κάμερα.
4. υμμετοχι ςε ςυναντιςεισ
Θ δυναμικι είναι διαφορετικι ςτισ διαδικτυακζσ ςυναντιςεισ. Οι αλλθλεπιδράςεισ
δεν είναι τόςο ρευςτζσ όπωσ ςτισ δια ηϊςθσ ςυναντιςεισ. Οι κοινωνικοί κανόνεσ δεν
εφαρμόηονται ςτισ διαδικτυακζσ ςυναντιςεισ και πρζπει να δοκοφν παραχωριςεισ
για κακυςτεριςεισ και τθν ποιότθτα τθσ ςφνδεςθσ.
Εξάςκθςε τθν ενεργι ακρόαςθ κατά τθ διάρκεια διαδικτυακϊν ςυναντιςεων. Θ
επαναδιατφπωςθ του τί είπε κάποιοσ άλλοσ και θ απάντθςθ με τθ δικι ςου άποψθ
ςτο κζμα προσ ςυηιτθςθ είναι ζνασ αποτελεςματικόσ τρόποσ πλθροφόρθςθσ των
ςυναδζλφων ςου για το τι άκουςεσ ότι είπαν και για να επιβεβαιϊςεισ τθν άποψθ
τουσ με τθ προςφορά τθσ άποψθσ ςου ςτο κζμα (Mendoza, 2020).
Αναγνϊριςε πριν εκφράςεισ διαφορετικι άποψθ. Πριν διαφωνιςεισ με κάποιον
προςπάκθςε να κάνεισ μια περίλθψθ τθσ άποψθσ του άλλου ατόμου με δικά ςου
λόγια. Με αυτό τον τρόπο γνωρίηουν ότι προςπακείσ να τουσ κατανοιςεισ και είναι
πιο πικανόν να πάρουν ςτα ςοβαρά τθν άποψθ ςου.
Δϊςε και παρζλαβε εποικοδομθτικι κριτικι ςε και από ςυναδζλφουσ. Εκτόσ από
τθν ενεργι ακρόαςθ, εξζφραςε ςτουσ άλλουσ πωσ πικανόν να αιςκάνεςαι ςε
ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ ςχετικά με τισ δραςτθριότθτεσ τουσ ςτο χϊρο εργαςίασ
και να είςαι ανοικτόμυαλοσ/θ ςχετικά με τθν κριτικι που δζχεςαι ωσ απάντθςθ.
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Ενδυνάμωςε τουσ ανκρϊπινουσ δεςμοφσ. Άκου προςεκτικά, ςκφψε προσ το μζροσ
του ομιλθτι και διατιρθςε οπτικι επαφι. Αυτά είναι θ ςθμαςία τθσ
ενςυναιςκθτικισ ακρόαςθσ, αδιαμφιςβιτθτα θ πιο ιςχυρι ανκρϊπινθ δεξιότθτα.
5. Χριςθ τθσ γλϊςςασ/λεξιλογίου
Θ χριςθ ςαφισ και περιεκτικισ γλϊςςασ, χωρίσ τθσ χριςθσ αργκό ι άλλου
πολιτιςτικά ςυγκεκριμζνου λεξιλογίου όπωσ για παράδειγμα βωμολοχία, φραςτικά
ριματα (phrasal verbs) και ιδιωματικζσ εκφράςεισ, κακϊσ και θ χριςθ προφορικϊν
ςθμείων ςτίξθσ και παφςεισ, διευκολφνουν τθν επικοινωνία.
Χρθςιμοποίθςε απλζσ προτάςεισ. Θ ςαφινεια είναι πολφ ςθμαντικι. Αν μπορείσ να
εξθγιςεισ κάτι περίπλοκο με απλό και ευκατανόθτο τρόπο, τότε το κάνεισ ςωςτά.
Χρθςιμοποίθςε ςυγκεκριμζνο με τον εργαςιακό τομζα λεξιλόγιο όταν αρμόηει, αλλά
δεν υπάρχει λόγοσ να απομακρφνεισ τον εαυτό ςου από το κοινό με τθ χριςθ
περίπλοκων λζξεων, αν δεν είναι απαραίτθτο.
Απζφυγε το ‘κράξιμο’ (‘flaming’). Αν διαβάςεισ κάτι που ςε προςβάλει ι ςε
αναςτατϊνει, είναι πολφ δελεαςτικό να απαντιςεισ βιαςτικά και να πατιςεισ
‘Send’ αλλά μθν το κάνεισ! Οι διαδικτυακζσ ςυηθτιςεισ και ανταλλαγζσ μθνυμάτων
ςτο Twitter είναι ιδιαίτερα επιρρεπείσ ςε τζτοιεσ ‘φλόγεσ’, και μπορεί να
καταλιξουν ςε μια κερμι ανταλλαγι κυμωμζνων μθνυμάτων. Αν νοιϊκεισ τθ
κερμοκραςία ςου να ανεβαίνει κακϊσ γράφεισ, αποκικευςε το μινυμα ςου, κάνε
ζνα διάλειμμα ι πιγαινε για φπνο, μθν πατιςεισ ‘Send’.
Πάρε αρκετό χρόνο να γράψεισ μια κατάλλθλθ απάντθςθ. Θ μεγάλθ διαφορά
μεταξφ τθσ διαδικτυακισ και δια ηϊςθσ επικοινωνίασ είναι ότι διακζτουμε το χρόνο
να ετοιμάςουμε καλφτερεσ, πιο μελετθμζνεσ απαντιςεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορείσ
να πεισ αυτό που κεσ να πεισ, να αποφφγεισ επιπόλαιεσ απαντιςεισ και να
εξθγιςεισ αυτό που κεσ με περιςςότερθ ςαφινεια.
Αν βρεκείσ ςε ζνα
ςυγκρουςιακό διάλογο με αντιπαρακζςεισ, αυτόσ ο επιπρόςκετοσ χρόνοσ μπορεί να
κάνει τθ διαφορά μεταξφ τθσ βελτίωςθσ τθσ κατάςταςθσ ι τθν άμβλυνςθ τθσ.
Κανζνασ δεν αναμζνει άμεςεσ απαντιςεισ διαδικτυακά πλζον. Πάρε το χρόνο ςου
να γράψεισ μια καλι απάντθςθ (Pham, 2019).
Απζφυγε τθ χριςθ μόνο ΚΕΦΑΛΑΛΩΝ. Μπορείσ να τα χρθςιμοποιιςεισ για να
επιςτιςεισ τθν προςοχι ςε κάτι ςθμαντικό, να είςτε όμωσ προςεκτικοί ότι δεν
επιδεικνφει ότι είςτε κυμωμζνοι οι αναςτατωμζνοι για κάτι.
Θ απάντθςθ ςου πρζπει να είναι ανάλογθ ςε μικοσ και τόνο με το αρχικό μινυμα.
Αν κάποιοσ ςε επαινεί ςε 6 προτάςεισ, απαντϊντασ με ζνα απλό "thx," επιδεικνφει
αδιαφορία εκ μζρουσ ςου. Πρόςκεςε ουςία ςτθν απάντθςθ ςου και δείξε ότι
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ενδιαφζρεςαι. Για παράδειγμα απάντθςε με: "Thanks! That really means a lot to
me to hear that."
6. Σθλεφωνικζσ δεξιότθτεσ
Αυτζσ οι δεξιότθτεσ επικεντρϊνονται ςε εξερχόμενεσ, ειςερχόμενεσ και
απροειδοποίθτεσ κλιςεισ και ςτθν ανάπτυξθ των τθλεφωνικϊν δεξιοτιτων ενόσ
ατόμου και τθσ προςωπικότθτασ του μζςω προετοιμαςίασ, κετικι τθλεφωνικι
φωνι, απάντθςθ επαγγελματικϊν κλιςεων, ζλεγχοσ τθσ φωνισ και τόνου,
ειλικρίνεια αντί δικαιολογίεσ, παροχι εφχρθςτου προγράμματοσ επιςτροφισ
τθλεφωνικϊν κλιςεων και ανατροφοδότθςθσ, αντιμετϊπιςθ με δφςκολεσ
ερωτιςεισ και επικετικότθτα, και να μθν παίρνει κάποιοσ κάτι προςωπικά. Αυτζσ οι
δεξιότθτεσ περιλαμβάνουν επίςθσ γραπτά μθνφματα (SMS) και WhatsApp.
Εξάςκθςε το πωσ ευχαριςτείσ, αναγνωρίηεισ και ςτθρίηεισ τουσ άλλουσ. Δεν μποροφν
να ςε δουν να κουνάσ το κεφάλι, να χαμογελάσ ι να ςυνοφρφεςαι κακϊσ διαβάηεισ
τα μθνφματα τουσ. υνεπϊσ, αν δεν κατανοιςουν τθν αντίδραςθ ςου, μπορεί να
νοιϊςουν ότι τουσ αγνοείσ και τουσ αποκαρρφνεισ να ςυνεχίςουν να ςυνειςφζρουν.
Επζδειξε ξεκάκαρα τα ςυναιςκιματα ςου μζςω γραπτϊν μθνυμάτων (SMS) και
WhatsApp. Σα ςυναιςκιματα μποροφν να παρεξθγθκοφν εφκολα όταν δεν μπορείσ
να δεισ το πρόςωπο ι τθ γλϊςςα του ςϊματοσ. Οι άλλοι μπορεί να μθν
ςυνειδθτοποιιςουν όταν κάνεισ αςτεία και μπορεί να μθν βρουν το αςτείο τόςο
διαςκεδαςτικό. Πρζπει πάντα να γνωρίηεισ τον παραλιπτθ του μθνφματοσ ςου,
αφοφ άτομα από διαφορετικζσ κουλτοφρεσ και υπόβακρα μπορεί να διαβάηουν όςα
γράφεισ ςτο διαδίκτυο. Κάτι που μπορεί εςφ να βρίςκεισ αςτείο αυτοί μπορεί να το
βρίςκουν προκλθτικό.
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υμπζραςμα
Ο ςθμερινόσ χϊροσ εργαςίασ αλλάηει γριγορα και δραματικά όςον αφορά τισ
δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ. Οι απαιτιςεισ για τουσ εργαηόμενουσ ζχουν γίνει πιο
πιεςτικζσ, και ζχει αυξθκεί θ ανάγκθ για μορφωμζνουσ, ευζλικτουσ και
δθμιουργικοφσ εργαηόμενουσ. Για να μποροφν να ανταπεξζλκουν με τισ ςυνεχείσ
αλλαγζσ και το γριγορα μεταλλαςςόμενο περιβάλλον, οι επαγγελματίεσ πρζπει
ςυνεχϊσ να ανανεϊνουν και να αναβακμίηουν τισ ικανότθτεσ τουσ. Κατά ακρίβεια,
πρόςφατα θ ζρευνα “Sloan Management Review and Deloitte’s 2018 Digital
Business Global Executive Study and Research Project’, θ οποία πραγματοποίθςε
ζρευνα με 4,300 εκτελεςτικά ςτελζχθ και επαγγελματίεσ από όλο τον κόςμο, ζδειξε
ότι το 90% πιςτεφει ότι πρζπει να αναβακμίηουν τισ δεξιότθτεσ τουσ τουλάχιςτον
ετθςίωσ και το 44% βλζπει τθν ανάπτυξθ τουσ ωσ ετιςια άςκθςθ (Education First,
2020, p. 14).
Εδϊ και πολλά χρόνια, θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν, ιδιαίτερα τθσ αγγλικισ, αποτελεί
βαςικι δεξιότθτα απαραίτθτθ για πολλζσ κζςεισ εργαςίασ και επαγγζλματα.
Κεωρείται ωσ «ανκρϊπινο κεφάλαιο, ζνα όχθμα για τθ μετάδοςθ ιδεϊν και ωσ
προςόν με γεο-ςτρατθγικι αξία” (Ribeiro, Calvão & Simões, 2019, p. 81). Χαμθλό
επίπεδο δεξιοτιτων ςε ξζνεσ γλϊςςεσ, ιδιαίτερα ςτα αγγλικά, μπορεί να αποβοφν
επιβλαβι και για τουσ εργαηόμενουσ και τισ επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ εργάηονται.
Αντίκετα, θ γνϊςθ ξζνων γλωςςϊν αποτελεί ζνα ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα και
για τα άτομα και για τουσ οργανιςμοφσ, κακϊσ προωκεί τθν εξζλιξθ ςτθν καριζρα,
τθν ομαδικι ςυνεκτικότθτα και τθν ανάπτυξθ εμπιςτοςφνθσ, δθμιουργϊντασ
επαγγελματικζσ ευκαιρίεσ και επζκταςθ ςε διεκνείσ αγορζσ (Tenzer, Terjesen
& Harzing, 2017).
Θ παγκοςμιοποίθςθ (επιχειριςεων ςε όλουσ τουσ τομείσ κακϊσ και θ αυξθμζνθ
κινθτικότθτα για λόγουσ εργαςίασ ι ευχαρίςτθςθσ) και τα ταχφρρυκμα
περιβάλλοντα νζων τεχνολογιϊν, ζχουν δθμιουργιςει τθν ανάγκθ για μια κοινι
γλϊςςα (lingua franca), ςυνεπϊσ τα Αγγλικά ζχουν εξελιχκεί ςτθ γλϊςςα των
διεκνϊν επαγγελματικϊν δραςτθριοτιτων, τθσ επιςτιμθσ και τθσ ζρευνασ.
Αυτό είναι εμφανζσ από τισ πλθροφορίεσ που ςυγκεντρϊκθκαν από τθν ζρευνα που
διεξιχκθ ςτισ χϊρεσ εταίρουσ και ωσ γενικό ςυμπζραςμα, με βάςθ τα δεδομζνα
που παρουςιάςτθκαν, μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι τα Αγγλικά
χρθςιμοποιοφνται ςτισ περιςςότερεσ επιχειριςεισ ςε κακθμερινι βάςθ, ανεξάρτθτα
από τον εργαςιακό τομζα, οπότε κεωρείται απαραίτθτθ δεξιότθτα που πρζπει να
κατζχουν οι εργαηόμενοι.
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χετικά με τισ δεξιότθτεσ που απαιτείται από τουσ εργοδότεσ, θ ζρευνα ζχει δείξει
ότι και οι τζςςερισ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ κεωροφνται πολφ ςθμαντικζσ από τουσ
εργοδότεσ όςο αφορά τθ προφορικι και γραπτι επικοινωνία, ενϊ παράλλθλα,
γνωρίηουν ότι μόνο θ γραφι, ανάγνωςθ, ακρόαςθ και ομιλία δεν είναι αρκετά για
αποτελεςματικι επικοινωνία ςτθν αγγλικι γλϊςςα, ςυνεπϊσ τονίηουν επίςθσ τθ
ςθμαντικότθτα τθσ μθ-λεκτικισ επικοινωνίασ, τθσ ευγζνειασ, φιλικότθτασ και
ςαφινειασ ςτθν επικοινωνία.
Αφοφ λόγω τθσ διεκνοποίθςθσ των επιχειριςεων, γίνονται κακθμερινζσ επαφζσ με
άτομα ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ, θ ςθμαςία τθσ πολιτιςτικισ επίγνωςθσ
αυξάνεται, αν και θ ζρευνα ςτθν Πορτογαλία και Λςπανία ειςθγείται ότι οι
επιχειριςεισ δεν το κεωροφν τόςο ςθμαντικό.
Θ εξυπθρζτθςθ πελατϊν, ςυμμετοχι ςε ςυναντιςεισ και ςυνεδριακζσ κλιςεισ,
παρουςιάςεισ, παροχι οδθγιϊν και οι τθλεφωνικζσ ςυνομιλίεσ παρατθρικθκε ότι
αποτελοφν μζροσ τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτο χϊρο εργαςίασ, όςο αφορά τισ
δραςτθριότθτεσ προφορικισ επικοινωνίασ.
Θ ςυγγραφι emails, αναφορϊν, ςυμβολαίων, προτάςεων, κανόνων και εγχειριδίων
και άλλων εξειδικευμζνων εγγράφων, ατηεντϊν και υπομνθμάτων ιταν από τισ πιο
ςυχνζσ δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τθ γραπτι επικοινωνία.
φμφωνα με τθν ζρευνα που διεξιχκθ ςχετικά με τισ παρεμβάςεισ διακζςιμεσ για
τθν αναβάκμιςθ των δεξιοτιτων ςε ανζργουσ, μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι ςτισ
χϊρεσ-εταίρουσ υπάρχουν διάφορεσ δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ πρωτοβουλίεσ ςχετικζσ
με τθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ, αν και τα περιςςότερα παραδείγματα
αφοροφν μακιματα ςτα ‘Γενικά’ Αγγλικά.
ε κάποιεσ χϊρεσ όπωσ για παράδειγμα θ Μάλτα, παρατθρείται ζλλειψθ ευκαιριϊν
για τουσ ανζργουσ όςο αφορά τθν εκμάκθςθ Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν και
επαγγελματικϊν δεξιοτιτων. ε χϊρεσ όπωσ θ Κφπροσ, θ επίςθμθ μάκθςθ δεν
προετοιμάηει τουσ μακθτζσ ςτα Επαγγελματικά Αγγλικά και ςτθν Λςπανία για
παράδειγμα, θ ζρευνα υπζδειξε ότι θ θλικιακι ομάδα των 35-45 ετϊν, που δεν είχε
τθ δυνατότθτα να διδαχκεί Αγγλικά ςτο ςχολείο, είναι λιγότερο προετοιμαςμζνοι
και εξοπλιςμζνοι για να πλθροφν τισ απαιτιςεισ των εργοδοτϊν.
Όςον αφορά τα μακιματα Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν που προςφζρονται ςτισ χϊρεσ
εταίρουσ, παρατθρείται ότι όλα είναι μικρισ διάρκειασ και επικεντρϊνονται ςε
ςυγκεκριμζνουσ εργαςιακοφσ τομείσ, και βαςίηονται ςε πιο παραδοςιακζσ
προςεγγίςεισ διδαςκαλίασ, αφοφ επικεντρϊνονται ςτθ γραμματικι, λεξιλόγιο και
αςκιςεισ αναπαράςταςθσ (role play), ενϊ δεν δίνουν ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςε
ςθμαντικά ςτοιχεία όπωσ για παράδειγμα πολιτιςτικά ςτοιχεία.
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Επομζνωσ, το αντιμετωπίηουμε ςαν ευκαιρία να καινοτομιςουμε και να
δθμιουργιςουμε ζνα πρόγραμμα εκμάκθςθσ Επαγγελματικϊν Αγγλικϊν το οποίο
βαςίηεται ςε μια περιεκτικι προςζγγιςθ που περιλαμβάνει τθν πολιτιςτικι
ικανότθτα, ςυγκεκριμζνεσ γλωςςικζσ δεξιότθτεσ, δεξιότθτεσ ςτθ διαδικτυακι
επικοινωνία, μθ-λεκτικι επικοινωνία και επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ, και προβλζπει
τθ χριςθ τεχνολογικϊν εργαλείων οφτωσ ϊςτε να προςφζρει μια δυναμικι
εκπαιδευτικι διαδικαςία.
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