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Δραστηριότητα 4:  Μελέτη περίπτωσης 

 

Τύπος δραστηριότητας: Συμπεριφορική δραστηριότητα – Μελέτη περίπτωσης 

Εκπαιδευτικός στόχος: Οι μελέτες περίπτωσης είναι χρήσιμες για να κατανοήσουμε τις προκλήσεις 
στην πραγματική ζωή. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα, οι συμμετέχοντες θα καταλάβουν ότι σε 
κάθε περίπτωση/ με κάθε πελάτη θα χρειαστεί να ανακαλύψουν το υπόβαθρό τους πριν 
προχωρήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα και να έχουν ταυτόχρονα επίγνωση των δικών τους 
πολιτισμικών και άλλων διαφορών αντικρύζοντας την κατάσταση από την οπτική του πελάτη.  

Χαρακτηριστικά: Η δραστηριότητα μπορεί να γίνει ατομικά, αλλά δουλεύει καλύτερα σε ομάδες. 

Διάρκεια: 1 ώρα 

Εργαλεία που χρειάζονται: Σενάρια και Κατάλογος ερωτήσεων (pdf για εκτύπωση) 
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Χρήσιμες πληροφορίες για τον εκπαιδευτή: 

Σε περίπτωση ατομικής δραστηριότητας: Ενημερώστε τους εκπαιδευόμενους ότι θα τους δοθούν 2 
σενάρια και μια λίστα ερωτήσεων. Μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε από τα σενάρια προτιμούν 
ή είναι πιο πιθανό να συναντήσουν στην πρακτική τους. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να 
διαβάσουν τα σενάρια και να προσπαθήσουν να απαντήσουν στις παρεχόμενες ερωτήσεις. Όταν 
τελειώσουν τη δραστηριότητα επιστρέφουν στην ομάδα για να συζητήσουν την εμπειρία τους. 

Ομαδική δραστηριότητα: Χωρίστε τους εκπαιδευόμενους σε μικρές ομάδες (2-4 άτομα) και δώστε 
τους τα σενάρια και τις ερωτήσεις. Προσκαλέστε τους να προσπαθήσουν να βρουν μαζί τις 
απαντήσεις στις ερωτήσεις, να μοιραστούν τις ιδέες και την εμπειρία τους σε παρόμοιες 
περιπτώσεις. Όταν τελειώσουν με τις ερωτήσεις, καλέστε τους όλους σε μια ομάδα για συζήτηση. 

 

Οδηγίες: 

Παρακαλώ μελετήστε καθεμία από τις περιπτώσεις που σας δίνονται και προσπαθήστε να τις 
αναλύσετε και να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. Θα είναι πιο αποτελεσματικό αν 
κάνετε αυτή την άσκηση σε ζευγάρια.  

 

 

 

Περίπτωση 1: Ο Haldi από τη Συρία, ο αιτών άσυλο  

Ο Haldi χρειάζεται να βρει δουλειά στη χώρα υποδοχής για να πείσει τις τοπικές αρχές να του 
χορηγήσουν άσυλο. Βρίσκεται σε αναζήτηση εργασίας τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά ως τώρα 
έχει αποτύχει και γι’ αυτό βρίσκεται σε απόγνωση. Στην συμβουλευτική συνεδρία με τη Δέσποινα, 
εξέφρασε τον θυμό, την απογοήτευση και την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στους εργοδότες που 
δεν δέχονται να προσλάβουν μετανάστες στην επιχείρησή τους. Νιώθει ότι όλοι στην χώρα που 
βρίσκεται είναι εχθρικοί και προκατειλημμένοι απέναντί του επειδή είναι μετανάστης.  

 

1. Γνωρίζετε ποια είναι τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά των Σύριων; 

2. Πώς αισθάνεστε για τους ανθρώπους που ζητούν άσυλο στη χώρα σας; 

3. Ποιες θεωρίες και τεχνικές θα χρησιμοποιήσετε για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη του Haldi; 
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4. Μπορείτε να αναγνωρίσετε τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας αιτών άσυλο προκειμένου να βρει 
δουλειά; 

5. Γνωρίζετε το νομικό πλαίσιο για τους αιτούντες άσυλο; 

6. Πώς θα αντιμετωπίζατε την απογοήτευση του Haldi; 

7. Έχετε κάποια σχέση με εταιρείες ή επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να προσλάβουν μετανάστη; 

 

Περίπτωση 2: Τίνα, η μαθήτρια με τις κινητικές δυσκολίες  

Η Τίνα είναι μια 16χρονη μαθήτρια που πάσχει από αρθρίτιδα και κινείται χρησιμοποιώντας 
αναπηρικό καροτσάκι. Έρχεται στον σύμβουλο με τη μητέρα της προκειμένου να τη βοηθήσει να 
επιλέξει επάγγελμα. Η Τίνα έχει πολλές ιδέες σχετικά με τη μελλοντική της καριέρα, αλλά πιστεύει 
ότι δεν μπορεί να κάνει καμία από αυτές λόγω της αναπηρίας της και φοβάται ότι θα είναι πάντα 
υπό την προστασία των γονιών της. 

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά (κοινωνικά, συναισθηματικά κλπ) ενός ατόμου με κινητικές 
αναπηρίες; 

2. Γνωρίζετε το νομικό πλαίσιο για την εκπαίδευση και την απασχόληση ατόμων με αναπηρία στη 
χώρα σας; 

3. Γνωρίζετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες εκπαίδευσης και απασχόλησης για άτομα με κινητικές 
αναπηρίες στη χώρα σας; 

4. Γνωρίζετε κάποιο πρόγραμμα (εθνικό, ευρωπαϊκό) για την προώθηση της απασχόλησης για άτομα 
με ειδικές ανάγκες; 

5. Ποιες θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης θα μπορούσατε να εφαρμόσετε στην περίπτωση της 
Τίνας; 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: 

• Τί μάθατε από αυτή τη δραστηριότητα? 
• Ήταν εύκολο να βρείτε απαντήσεις στις ερωτήσεις που σας δόθηκαν; 
• Τί πηγές θα ήταν χρήσιμες για να αντλήσετε τις απαντήσεις που χρειάζεστε; 

 


