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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
(ΠΡ.Α.ΕΡ.ΕΜ.)
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ (1)
(Αφορά στον υποδοχέα)
 Μελετώ το Βιογραφικό του εφήβου που ζητάει να αποκτήσει στον επαγγελματικό
μου χώρο εργασιακή εμπειρία.
 Επισημαίνω τα σημεία (συστατικά) και τις δεξιότητες του υποψηφίου που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προσφερόμενης ευκαιρίας (θέσης).
 Αν κρίνω σκόπιμο, μπορώ να καλέσω τον υποψήφιο για συνέντευξη.
 Πριν από την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος καλώ τον υποψήφιο στο
χώρο μαθητείας και του παρουσιάζω την επιχείρησή μου. Περιγράφω και ορίζω
ακριβώς τις υποχρεώσεις του και τα όριά του.
 Η ευκαιρία εργασιακής εμπειρίας που προσφέρω, επειδή εντάσσεται στα
προγράμματα μαθητείας, είναι εκ μέρους της εταιρείας μου χωρίς κόστος και
την αστική και ποινική ευθύνη για τον αποκτώντα εμπειρία την έχει εξ ολοκλήρου
η οικογένειά του.
 Φροντίζω να τον βλέπω κάθε δύο ή τρεις ημέρες, έστω για λίγο, και να τον
ερωτώ πώς νιώθει, πώς τα πάει.
 Τον ενθαρρύνω και τον επιβραβεύω, όταν όλα πάνε καλά.
 Του υποδεικνύω τρόπους, για να βελτιωθεί, και του επισημαίνω ότι όσο πιο
πολύ βελτιώνεται τόσο πιο ευχάριστα θα νιώθει και τόσο πιο πολύ θ’ αγαπά το
αντικείμενο, με το οποίο ασχολείται.
 Οι άνθρωποι της εταιρείας (επαγγελματικός χώρος) στην αρμοδιότητα των
οποίων ανήκει ο μαθητευόμενος (ο αποκτών εργασιακή εμπειρία) έχουν
ενημερωθεί για το λόγο που ο, η έφηβος βρίσκεται στο χώρο και
συμπεριφέρονται δεόντως.
 Σε περίπτωση που «κάτι δεν πάει καλά» με τον αποκτώντα την εμπειρία,
καλείται η οικογένεια και ενημερώνεται.
 Υπενθυμίζουμε στον αποκτώντα εργασιακή εμπειρία τον κώδικα δεοντολογίας
που τον αφορά, όταν κι όποτε αυτό απαιτείται.
Προαιρετικές υποχρεώσεις
 Η εταιρεία μου στο τέλος του προγράμματος μπορεί να προσφέρει ένα δώρο
στο φιλοξενούμενο.
 Όταν ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα, καταγράφω τις εκτιμήσεις μου για τον/την
έφηβο (Συστατική επιστολή).
 Συμπληρώνω το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του ΠΡ.Α.ΕΡ.ΕΜ., προκειμένου
να βοηθήσω το πρόγραμμα έρευνας των Εκπ/ρίων ΓΕΙΤΟΝΑ αναφορικά με την
αποτελεσματικότητα του προγράμματος. (Έντυπο επισυνάπτεται)

