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Επικύρωση της άτυπης και τυπικής μάθησης, πρόσβαση
σε εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτική για
μετανάστριες που εργάζονται σε τομείς παροχής φροντίδας.
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ΠΑΡΑΔΟΤΈΟ

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι πληροφορίες 
αντανακλούν τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός του παρόντος εγγράφου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η υγειονομική περίθαλψη είναι ένας σημαντικός τομέας σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες
και κατά κύριο λόγο, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας και της κοινωνικής
φροντίδας είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες. Το 2016, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά
μέσο όρο, οι 18 εκατομμύρια από τους 23 εκατομμύρια εργαζόμενους στον τομέα της
υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών ήταν γυναίκες, δηλαδή το 78% του συνολικού
εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας.

Η γήρανση στις όψιμες βιομηχανικές οικονομίες, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή των
γυναικών στο εργατικό δυναμικό έχουν οδηγήσει σε αναδυόμενα ελλείμματα
περίθαλψης στην Ευρώπη. Όλο και περισσότερο, οι μετανάστριες ασχολούνται με τον
τομέα της περίθαλψης και της φροντίδας στις χώρες υποδοχής και συχνά είναι σε
άτυπα περιβάλλοντα και απασχολούνται από ιδιωτικά νοικοκυριά. Η έλλειψη νομικού
καθεστώτος θέτει σε κίνδυνο κατάχρησης τους μετανάστες που δεν έχουν έγγραφα και
εργάζονται στον τομέα της περίθαλψης σε πολλές χώρες.

Το πρόγραμμα WE CARE στοχεύει να αντιμετωπίσει τις περιγραφόμενες ανάγκες και
προκλήσεις σχεδιάζοντας και συνδημιουργώντας νέες μεθόδους και εργαλεία που
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβούλους και προσωπικό
καθοδήγησης, προκειμένου να υποστηρίξουν καινοτόμες πρακτικές στον
προσανατολισμό, την κατάρτιση και την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης
μάθησης των μεταναστριών, που εργάζονται σε τομείς φροντίδας στην Ευρώπη.

Στόχος του IO3
Αυτό το αποτέλεσμα οδηγεί στην παροχή εννοιών, ορισμών και καινοτόμων
μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Αυτές οι προσεγγίσεις θα χρησιμοποιηθούν για
σκοπούς διδασκαλίας και μάθησης δασκάλων εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβούλων και
προσωπικού καθοδήγησης για την υποστήριξη μεταναστριών που εργάζονται σε
τομείς φροντίδας. Θα ενσωματωθεί μια προσέγγιση με επίκεντρο το φύλο για την
καλύτερη κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν την προσέγγιση των
εθελοντών και των επαγγελματιών.

Αυτό το αποτέλεσμα είναι μια φυσική συνέχεια του αναπτυγμένου προγράμματος
σπουδών κατάρτισης (IO2) και θα χρησιμεύσει ως κατευθυντήρια γραμμή για την
πρακτική εφαρμογή των στοιχείων κατάρτισης που προσδιορίζονται στο πρόγραμμα
σπουδών. Το Εγχειρίδιο θα συμπληρώνει και θα λειτουργεί παράλληλα με όλα τα άλλα
πρακτικά αποτελέσματα του έργου και θα παρέχει, εκτός από άλλα στοιχεία:

● Μια θεωρητική εισαγωγή, προσεγγίσεις και γενικές έννοιες σχετικά με την
καθοδήγηση, την κατάρτιση και την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης
μάθησης για γυναίκες μετανάστριες, που εργάζονται σε τομείς φροντίδας, με
βάση την αρχική έρευνα που αναπτύχθηκε στο έργο.



● Εννοιολογική γνώση και μεθοδολογική υποστήριξη που σχετίζεται με
δασκάλους εκπαίδευσης ενηλίκων, συμβούλους και προσωπικό καθοδήγησης
για την υποστήριξη μεταναστριών που εργάζονται σε τομείς φροντίδας.

● Καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες, πρακτικές διδασκαλίας
και μάθησης, μελέτες περιπτώσεων και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με το
θέμα του έργου, καθώς και χρήσιμους πρόσθετους πόρους.

Ομάδα στόχου και τελικοί χρήστες

Δάσκαλοι εκπαίδευσης ενηλίκων, σύμβουλοι και προσωπικό καθοδήγησης που
συμμετέχουν στην υποστήριξη μεταναστριών που εργάζονται σε τομείς φροντίδας

Τελικοί χρήστες: μετανάστριες που εργάζονται σε τομείς περίθαλψης σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο
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IO3 ΕΝΌΤΗΤΕΣ

Το εγχειρίδιο WE CARE αποτελείται από 6 ενότητες ως εξής::



Μαθησιακή
Ενότητα N°1



ΜΑΘΗΣΙΑΚΉ ΕΝΌΤΗΤΑ N°1: Επίσημοι έναντι ανεπίσημων
τομέων περίθαλψης: επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Μαθησιακή Ενότητα n°1

Επίσημοι έναντι ανεπίσημων τομέων περίθαλψης:
επιπτώσεις στην αγορά εργασίας

Εισαγωγή Η ενότητα θα βοηθήσει τους εκπαιδευτές να αναγνωρίσουν
τα χαρακτηριστικά των ανεπίσημων και επίσημων τομέων
περίθαλψης (τύπος θέσεων εργασίας, συμβάσεις,
επαγγελματικές σταδιοδρομίες, νομικές απαιτήσεις) για να
υποστηρίξουν τη μετάβαση των μεταναστριών από τον έναν
τομέα στον άλλο.

Εμπεριέχει τη βάση/θεμέλια και τα θεωρητικά εργαλεία για
να κατανοήσουν γιατί υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ της
ανεπίσημης και της επίσημης φροντίδας και γιατί η άτυπη
φροντίδα είναι μια συνεχής και αυξανόμενη δραστηριότητα.

Αυτό το κεφάλαιο θα παρέχει λεπτομερή παραδείγματα για
τις δυσκολίες/προβλήματα των επίσημων και άτυπων
τομέων περίθαλψης.

Με την ολοκλήρωση αυτής της Ενότητας ο εκπαιδευτής θα
είναι σε θέση:

● Να κάνει παρουσίαση των χαρακτηριστικών θέσεων
εργασίας στον τομέα της φροντίδας

● Να περιγράψει τις αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις

● Να προσδιορίσει την καλύτερη επαγγελματική πορεία
σύμφωνα με τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά

● Να κάνει εικονογράφηση με παραδείγματα θέσεων
εργασίας και το τι περιλαμβάνουν (δεξιότητες,
καθήκοντα, ευθύνες κ.λπ.)

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει, εκτός από μια θεωρητική
προσέγγιση και εννοιολογική γνώση, καινοτόμες
παιδαγωγικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες αξιολόγησης,
πρακτικές και προηγούμενες εμπειρίες για την αντιμετώπιση
αυτού του ζητήματος.

Είναι σημαντικό να εξετάζεται το θέμα σημείο προς σημείο,
προκειμένου να βοηθηθούν οι εκπαιδευτές και να έχουν μια



σαφή και καθορισμένη προοπτική του τομέα της περίθαλψης
είτε είναι άτυπος είτε επίσημος.

Είναι επίσης πολύτιμο ότι οι εκπαιδευτές έχουν μια
καθορισμένη και ευρεία εικόνα της αγοράς εργασίας στους
τομείς περίθαλψης και αυτό θα τους βοηθήσει να παρέχουν
καλύτερη καθοδήγηση και συμβουλές στους
εκπαιδευόμενους.

Στο τέλος, η ενότητα θα τους βοηθήσει να αναλύσουν
καλύτερα κάθε προφίλ και να το αντιστοιχίσουν στην πιο
κατάλληλη εργασιακή θέση στην αγορά εργασίας.

Διάρκεια 25 ώρες μικτής μάθησης:

● Επικοινωνία: 15 ώρες
● Πρακτική: 3 ώρες
● Αυτομελέτη: 5 ώρες
● Αξιολόγηση: 2 ώρες

Περιεχόμενο

Θεωρητική
Προσέγγιση

Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τη διερεύνηση της συχνότητας και του κόστους
της άτυπης μακροχρόνιας περίθαλψης στην ΕΕ,
επιβεβαιώθηκε η επικράτηση της άτυπης περίθαλψης, στην
οποία συμμετείχαν 52 εκατομμύρια άτομα (φροντιστές και
λήπτες φροντίδας), που αντιστοιχεί στο 14,4% του ενήλικου
πληθυσμού ηλικίας από 18 έως 74 ετών. Το 80% της
μακροχρόνιας περίθαλψης παρέχεται άτυπα. Οι γυναίκες
αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 60% των άτυπων φροντιστών.

Επί του παρόντος, οι γυναίκες αποτελούν πάνω από το 50%
των μεταναστών στην ΕΕ (περίπου 51,6%). Αυτό το ποσοστό
είναι πράγματι σταθερό για δεκαετίες, αλλά υπάρχει μια
ανοδική τάση τα τελευταία χρόνια για τις μετανάστριες που
μετακομίζουν μόνες τους σε κάποια άλλη ξένη χώρα για να
εργαστούν, να σπουδάσουν ή για να γίνουν οικιακές
εργαζόμενες.

Οι μετανάστες, και ιδιαίτερα οι γυναίκες μετανάστριες,
θεωρούνται από τους περισσότερους φορείς στην ΕΕ, ως
άτομα με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, εκτός
από το ότι αντιμετωπίζουν νομικά προβλήματα σχετικά με το
δικαίωμα διαμονής τους, αντιμετωπίζουν επίσης έλλειψη



αναγνώρισης δεξιοτήτων και εκπαίδευσης, γεγονός που
δυσχεραίνει την κοινωνική ένταξη στη νέα τους κοινωνία.

Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι οι
ανισορροπίες και η έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της
περίθαλψης αποτελούν μείζον πρόβλημα στον ευρωπαϊκό
χώρο. Αν και οι προβλέψεις υπογραμμίζουν την αύξηση των
δημόσιων δαπανών στον τομέα της περίθαλψης τα επόμενα
χρόνια, λόγω ιδίως της γήρανσης του πληθυσμού, ο τομέας
θα επηρεαστεί από την αυξανόμενη ζήτηση για εργατικό
δυναμικό και ως εκ τούτου υπάρχει επείγουσα ανάγκη
κατάρτισης για την κάλυψη των απαιτήσεων φροντίδας της
ΕΕ. Η κρίση του COVID-19 εξέθεσε και επιδείνωσε την
κατάσταση: η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το «Πρόγραμμα
EU4Health» για την περίοδο 2021-2027 με στόχο τη βελτίωση
της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την αντιμετώπιση
διασυνοριακών απειλών για την υγεία, τη βελτίωση των
φαρμάκων και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και με
σκοπό να ενισχύσει τα συστήματα υγείας, την ανθεκτικότητά
τους και την αποδοτικότητα των πόρων.

Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να συμβάλει στην ένταξη των
μεταναστριών στην αγορά εργασίας και να αντιπροσωπεύει
μια ευκαιρία σταδιοδρομίας για αυτές, καθώς ο τομέας της
φροντίδας είναι ένας από τους πιο θηλυκοποιημένους:
ορισμένα επαγγέλματα, όπως αυτό της μαίας ασκούνται
σχεδόν εξ ολοκλήρου από γυναίκες λόγω πολλών
πολύπλοκων παραγόντων (κοινωνικό, φύλο κ.λπ.). Για να
γίνει αυτό, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και να
επαναπροσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των θέσεων
εργασίας στον τομέα της φροντίδας, καθώς και οι νομικές
απαιτήσεις στην ΕΕ. Αυτό θα οδηγήσει στον σωστό
προσδιορισμό των επαγγελματικών πορειών των
μεταναστριών στον τομέα της περίθαλψης και θα τους
παρέχει την κατάλληλη καθοδήγηση με βάση τα ατομικά
χαρακτηριστικά τους.

Εννοιολογική γνώση Τα χαρακτηριστικά του τομέα της επίσημης
φροντίδας

Οι φροντιστές από τον τομέα της επίσημης φροντίδας είναι
στις περισσότερες περιπτώσεις, φροντιστές που είναι
επαγγελματίες και που πληρώνονται. Θα μπορούσαν επίσης
να είναι εθελοντές που εργάζονται για μια φιλανθρωπική



οργάνωση. Οι επίσημοι φροντιστές είναι επαγγελματίες
υγείας: είναι καλά εκπαιδευμένοι και έχουν αποκτήσει
δεξιότητες και γνώσεις για την παροχή υπηρεσιών
φροντίδας.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση παρέχονται σε
διαπιστευμένους οργανισμούς που εκδίδουν δίπλωμα και
πιστοποίηση για την άσκηση των επαγγελμάτων υγείας. Η
επίσημη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας
πραγματοποιείται μέσα σε ένα ιεραρχημένο νομικό πλαίσιο
που εμπλέκει τη δημόσια αρχή στην οργάνωση και την
εφαρμογή της. Η ποιότητα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης είναι ζήτημα εθνικής σημασίας σε κάθε χώρα. Η
διασφάλιση ποιότητας είναι υπό συλλογική ευθύνη της
ακαδημαϊκής κοινότητας, των συστημάτων υγείας, των
ρυθμιστικών αρχών και των κυβερνήσεων. Περιλαμβάνει
διαπίστευση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και προγραμμάτων,
επαγγελματική ρύθμιση και πολλά άλλα.

Η διασφάλιση ποιότητας συνεπάγεται ότι οι επαγγελματίες
υγείας είναι καλά εκπαιδευμένοι και διαθέτουν τις
κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες. Επειδή ο κλάδος της
υγειονομικής περίθαλψης εξελίσσεται συνεχώς, οι πάροχοι
φροντίδας πρέπει να συμβαδίζουν με τις νέες τεχνικές και τις
τεχνολογίες και να επεκτείνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές
τους. Για να γίνει αυτό, οι επαγγελματίες υγείας που
εργάζονται σε επίσημο περιβάλλον επωφελούνται από τη
συνεχή εκπαίδευση που είναι απαραίτητη για αυτούς τους
επαγγελματίες σχετικά με τις αυξανόμενες ανάγκες και τις
επενδύσεις στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης.

Οι περισσότεροι από τους επαγγελματίες υγείας εργάζονται
στο δημόσιο τομέα, σε δημόσιες εγκαταστάσεις. Σε πολλά
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης τους επιτρέπεται να
εργάζονται και ανεξάρτητα, π.χ. νοσηλευτές που μπορούν να
παρέχουν κατ' οίκον φροντίδα και να επισκέπτονται
ασθενείς. Σε ορισμένες περιπτώσεις, π.χ. γιατρούς, είναι σε
θέση να συνδυάσουν εργασία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό
τομέα.

Συνοπτικά, οι επίσημοι φροντιστές είναι επαγγελματίες
υγείας με εργαλεία, υλικά, δεξιότητες και γνώσεις για την
καλύτερη εξάσκηση του επαγγέλματός τους και την εκτέλεση
των καθηκόντων φροντίδας τους.



Τα χαρακτηριστικά του κλάδου της άτυπης
φροντίδας
Άτυπη φροντίδα είναι κάθε φροντίδα ή βοήθεια που
παρέχεται σε ηλικιωμένα και εξαρτώμενα άτομα
(ηλικιωμένους, ενήλικες, νέους και παιδιά με αναπηρίες ή/και
προβλήματα ψυχικής υγείας…).
Οι «άτυποι» φροντιστές ονομάζονται επίσης «οικογενειακοί
φροντιστές», είναι άτομα που παρέχουν φροντίδα σε
συγγενείς ή φίλους, συνήθως χωρίς αμοιβή. Αυτή η
φροντίδα γίνεται συνήθως στο σπίτι, για έναν ηλικιωμένο
συγγενή, σύντροφο ή μη συγγενή, κάποιον άρρωστο ή
ανάπηρο. Αυτές οι εργασίες μπορεί να περιλαμβάνουν την
καθαριότητα και την προετοιμασία φαγητού. Μπορούν
επίσης να βοηθήσουν το άτομο να ντυθεί, να σηκωθεί από το
κρεβάτι, να φάει και να πάει τουαλέτα.

Οι διαθέσιμες εκτιμήσεις για τον αριθμό των άτυπων
φροντιστών κυμαίνεται από 10% έως 25% του συνολικού
πληθυσμού στην Ευρώπη. Η μελλοντική δημογραφική
αλλαγή, που επηρεάζεται από τη γήρανση του πληθυσμού,
μπορεί να καταστήσει την άτυπη φροντίδα ακόμη πιο
σημαντική στο μέλλον.

Η άτυπη φροντίδα είναι ήδη απαραίτητη σε όλα τα
συστήματα μακροχρόνιας φροντίδας (LTC) στην Ευρώπη,
αλλά υπάρχει έλλειψη τυποποίησης στις ευρωπαϊκές
πολιτικές. Η μακροχρόνια περίθαλψη περιλαμβάνεται στον
Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, Αρχή 18:
«Όλοι έχουν δικαίωμα σε οικονομικά προσιτές υπηρεσίες
μακροχρόνιας φροντίδας καλής ποιότητας, ιδίως κατ' οίκον
φροντίδα και υπηρεσίες που βασίζονται στην κοινότητα».
Ωστόσο, ο πυλώνας προσφέρει μόνο ένα μη περιοριστικό
πλαίσιο: οι συνθήκες απαγορεύουν ρητά στην ΕΕ να
εναρμονίζει τη νομοθεσία στον κοινωνικό τομέα, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 4 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Επομένως, υπάρχουν
διαφορές ανάμεσα στα διάφορα Συστήματα Μακροχρόνιας
Φροντίδας (ΣΜΦ) στην ΕΕ και έχουν τις ρίζες τους στην
ιστορία των χωρών, ιδίως στη νομοθεσία περί κοινωνικής
πρόνοιας και στις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιάς τους. Το
ΣΜΦ είναι διαφορετικό για κάθε χώρα στην ΕΕ: γενικά, στις
χώρες της Βόρειας Ευρώπης, το ΣΜΦ βασίζεται στα
κοινωνικά δικαιώματα που έχει στη διάθεσή του κάθε άτομο,



ενώ στις χώρες της Νότιας Ευρώπης οι υπηρεσίες του ΣΜΦ,
παρέχονται όπου υπάρχει έλλειψη κοινωνικών δικτύων και
όταν δεν υπάρχει οικονομική άνεση για να πληρώσουν για
αυτή (Rothgang/Engelke, 2009).

Γενικά, οι άτυποι φροντιστές είναι μέλος της οικογένειας
(σύμφωνα με αρκετές έρευνες, περίπου το 90% των άτυπων
φροντιστών): αν και δέχτηκαν να φροντίσουν τον λήπτη της
φροντίδας, αυτή η κατάσταση τους επιβάλλεται.

Σε αντίθεση με τον τομέα της επίσημης περίθαλψης, δεν
είναι επαγγελματίες υγείας, με άλλα λόγια, δεν είναι
εκπαιδευμένοι ιατροί. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη και άλλη
εργασία: στη Γαλλία, σύμφωνα με μια μελέτη που διεξήχθη
από την "DREES" (Διεύθυνση Έρευνας, Μελετών,
Αξιολόγησης και Στατιστικής), το 37% των άτυπων
φροντιστών εργάζονται ήδη και σε άλλη δουλειά.
Αρκετές μελέτες και άτυπες ενώσεις φροντιστών τόνισαν
αυτή την έλλειψη επαγγελματισμού, συμπεριλαμβανομένων
των κατάλληλων δεξιοτήτων, του χρόνου που διατίθεται στον
δικαιούχο και της κοινωνικής αναγνώρισης, τόσο από την
οπτική γωνία των υπευθύνων χάραξης πολιτικής όσο και
από το ευρύ κοινό.

Η άτυπη περίθαλψη τείνει να «επισημοποιείται» στην ΕΕ
μέσω της παροχής κατάλληλης κατάρτισης δεξιοτήτων,
επιδομάτων φροντίδας και εθνικών πολιτικών και
κοινωνικών διατάξεων (αναγνώρισης της ιδιότητας του
φροντιστή, διατάξεις εργατικού δικαίου,
συμπεριλαμβανομένων ειδικών εργασιακών ρυθμίσεων,
παροχών σε χρήμα/σε είδος για τον παραλήπτη, κλπ…).

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, οι άτυποι φροντιστές
αρχίζουν να επωφελούνται από τις βέλτιστες πρακτικές του
τομέα της επαγγελματικής περίθαλψης και τους δίνεται η
δυνατότητα να βελτιώσουν τις υπηρεσίες φροντίδας τους,
για παράδειγμα, αποφεύγοντας την περιττή κόπωση.
Εκτός εάν οι άτυποι φροντιστές δεν είναι μισθωτοί, η άτυπη
φροντίδα έχει «κρυφό κόστος» για τη δημόσια διοίκηση.

Προφίλ θέσεων εργασίας στον τομέα της
περίθαλψης



Το εργατικό δυναμικό της υγείας είναι απαραίτητο για την
παροχή υγειονομικής περίθαλψης. Ο τομέας της φροντίδας
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για όσους
ενδιαφέρονται να εργαστούν σε αυτόν τον τομέα. Γενικά, οι
άνθρωποι αναφέρονται σε γιατρούς, νοσηλευτές και
φαρμακοποιούς όταν απευθύνονται στον τομέα της
περίθαλψης, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα ατόμων και
επαγγελμάτων που εμπλέκονται και όλα συμβάλλουν στην
επίτευξη της καλύτερης υγείας. Η ανάγκη για εργατικό
δυναμικό στον τομέα της περίθαλψης αυξάνεται έντονα εδώ
και χρόνια. Η κρίση που έπληξε τον πλανήτη με την
πανδημία του Covid-19 ανέδειξε την ανάγκη ύπαρξης ενός
ισχυρού και προετοιμασμένου συστήματος υγείας
συμπεριλαμβανομένου ενός καλά εκπαιδευμένου
προσωπικού για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που
απειλούν περισσότερο τον τομέα της υγείας. Για να
προσαρμοστούν στον αυξανόμενο ρυθμό των αλλαγών, οι
χώρες της ΕΕ επενδύουν κατά μέσο όρο το 10% του ΑΕΠ
τους στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψής τους και όλα
τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία προβλέπουν ότι αυτό το
ποσοστό θα αυξηθεί στο μέλλον. Ως εκ τούτου, η αγορά
εργασίας στον τομέα της περίθαλψης ανθίζει και θα
προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες στο μέλλον και αυτή η
τάση θα συνεχιστεί για τα επόμενα χρόνια. Με άλλα λόγια, ο
τομέας της περίθαλψης χρειάζεται ένα καλά εκπαιδευμένο
εργατικό δυναμικό όχι μόνο για θέσεις εργασίας υψηλής
ειδίκευσης, αλλά και για θέσεις εργασίας με χαμηλότερη
ειδίκευση, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο σύστημα
υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των
οικογενειακών φροντιστών.

Οι πιο κοινές δεξιότητες που απαιτούνται για να εργαστείτε
στον τομέα της φροντίδας:

● Ενεργητική ακρόαση

● Αυστηρότητα

● Ενσυναίσθηση

● ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ

● Υπομονή

● Φυσική και πνευματική ανθεκτικότητα

● Συναισθηματική νοημοσύνη



● Διορατικό

● Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων

● Γλώσσα του σώματος

Ο τομέας της υγειονομικής περίθαλψης καταλαμβάνεται
κατά κύριο λόγο από γυναίκες στην ΕΕ, και αποτελεί ένα
από τα υψηλότερα ποσοστά γυναικείων επαγγελμάτων με
μέσο όρο το 70% των γυναικών που εργάζονται σε αυτόν τον
τομέα. Αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερο
αν λάβουμε υπόψη μόνο το προσωπικό που είναι
αφιερωμένο στις υπηρεσίες φροντίδας, όπως νοσοκόμες ή
μαίες (οι άνδρες πρακτικά απουσιάζουν από αυτές τις θέσεις
εργασίας).

Απαιτήσεις για εργασία στον τομέα περίθαλψης
Ένα καλά εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό στον τομέα της
υγείας αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων
των συστημάτων υγείας. Ωστόσο, οι ελλείψεις και οι
αναντιστοιχίες δεξιοτήτων των επαγγελματιών υγείας
απειλούν τα συστήματα υγείας στην ΕΕ. Τα θέματα
εργατικού δυναμικού έχουν άμεσα αποτελέσματα για την
αποτελεσματικότητα και την ομαλή λειτουργία των
συστημάτων υγείας. Η κατάσταση επιδεινώνεται στις
ανεπτυγμένες χώρες και συγκεκριμένα στην ΕΕ εδώ και
χρόνια. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα του
εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας, έπρεπε να
αντιμετωπιστεί η κινητικότητα και η μετανάστευση των
εργαζομένων στον τομέα της υγείας. Για χρόνια, οι χώρες
χρησιμοποιούν περιοριστικούς όρους για να ρυθμίσουν τις
προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού και να τις
παρακολουθήσουν. Η Γαλλία και άλλες χώρες έχουν ένα
σύστημα "numerus clausus", με άλλα λόγια ένα ανώτατο όριο
εισαγωγής (στα πανεπιστήμια)/προσλήψεων (στην αγορά
εργασίας), που περιορίζει την είσοδο στην ιατρική ή την
απασχολησιμότητα στους τομείς υγείας. Επιπλέον, η
επείγουσα ανάγκη για εργατικό δυναμικό σε αυτόν τον τομέα
οδήγησε τις χώρες να διευκολύνουν την πρόσβαση των
επαγγελματιών υγείας στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας
το σύστημα αναγνώρισης των δεξιοτήτων τους. Για τον
μετριασμό των ανεπιθύμητων επιπτώσεων και την ενίσχυση
των θετικών, τα κράτη μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού



Υγείας έχουν υιοθετήσει τον Παγκόσμιο Κώδικα Πρακτικής
για τη διεθνή πρόσληψη υγειονομικού προσωπικού.
Σύμφωνα με τον Κώδικα, η πρόσληψη προσωπικού θα
λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις
προσδοκίες των χωρών προέλευσης, των χωρών
προορισμού και του υγειονομικού προσωπικού μεταναστών.

Οδηγία 2005/36/ΕΚ

Αυτή η οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών
προσόντων καθόρισε ένα σύστημα επαγγελματικής
αναγνώρισης στην ΕΕ, το οποίο επεκτάθηκε στον
Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), την Ευρωπαϊκή Ζώνη
Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) και την Ελβετία.

Στόχος του είναι να επιτρέψει σε επαγγελματίες από άλλες
χώρες της ΕΕ να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας, να
διευκολύνει τις διακρατικές υπηρεσίες και να απλοποιήσει τις
διοικητικές διαδικασίες.

Τα επαγγέλματα που επωφελούνται από την αυτόματη
αναγνώριση, βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων κατάρτισης
σύμφωνα με την οδηγία, είναι οι νοσηλευτές, οι μαίες, οι
γιατροί, οι οδοντιάτροι, οι φαρμακοποιοί, οι αρχιτέκτονες και
οι κτηνίατροι.

Η οδηγία θέτει επίσης κανόνες για τους επαγγελματίες που
θέλουν να εγκατασταθούν μόνιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ,
όπου δεν απέκτησαν τα επαγγελματικά τους προσόντα.

Προφίλ/χαρακτηριστικά των μεταναστριών
στην Ευρώπη

Το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων των
Ηνωμένων Εθνών εκτιμά ότι το 51,6% των μεταναστών στην
Ευρώπη το 2020 είναι γυναίκες, υψηλότερο από τον διεθνή
μέσο όρο (48,1 τοις εκατό).

Μια νέα τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια είναι η
μετανάστευση των γυναικών μόνες τους για σπουδές ή
εργασία, ενώ στο παρελθόν μετανάστευαν ως εξαρτώμενες
σύζυγοι ή μαζί με άλλα μέλη της οικογένειας. Πολλοί
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους λόγω βίαιων
καταστάσεων (πόλεμοι, δίωξη…). Εξακολουθούν να
αποτελούν ευάλωτη ομάδα ακόμη και στις χώρες υποδοχής



τους, που αντιμετωπίζουν φραγμούς που τους εμποδίζουν
να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα   στην κοινωνική,
οικονομική και πολιτική ζωή. Επιπλέον, αποτελούν μια
ομάδα που κινδυνεύει από εκμετάλλευση, βία και
κακοποίηση.

Το 2020, το 38% των ενήλικων μεταναστριών ηλικίας 25-54
ετών που γεννήθηκαν σε κράτος μέλος της ΕΕ είχαν περάσει
από τριτοβάθμια εκπαίδευση (επίπεδα 5-8). Το ποσοστό
αυτό είναι χαμηλότερο για τις μετανάστριες που γεννήθηκαν
εκτός ΕΕ (31%).

Οι προσωρινοί και κυκλικοί μετανάστες - εργαζόμενοι
συνήθως φτάνουν στις χώρες υποδοχής με μια
προκαθορισμένη συμφωνία εργασίας και μπορεί να μην
χρειάζονται υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας.
Ωστόσο, οι μόνιμοι μετανάστες - εργαζόμενοι χρειάζονται
υποστήριξη για την αναγνώριση των δεξιοτήτων στη χώρα
προέλευσης. Είναι ευάλωτοι στην αναντιστοιχία δεξιοτήτων
για διάφορους λόγους: μειωμένη εργασιακή εμπειρία,
περιορισμοί στις γλωσσικές δεξιότητες…

Τομείς φροντίδας της αγοράς εργασίας:

Ορισμός: Ενημέρωση για το ΣΜΦ στην Ευρώπη

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα συστήματα
μακροχρόνιας περίθαλψης (LTC) στον Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πιέζονται
να προσαρμοστούν. Η ζήτηση για υπηρεσίες LTC αναμένεται
να αυξηθεί καθώς το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών
τις επόμενες δεκαετίες εγείρει ανησυχίες σχετικά με την
οικονομική βιωσιμότητα. Οι ηλικιωμένοι στις μέρες μας δεν
θέλουν απλώς να βελτιστοποιήσουν τις ημέρες που τους
απομένουν. θέλουν υψηλότερη ποιότητα ζωής μέχρι τέλους.
Θέλουν υπηρεσίες φροντίδας που σέβονται τις έννοιες της
αξιοπρέπειας και της ευημερίας και που παρέχονται πιο
κοντά στο σπίτι και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ως τομέας έντασης εργασίας, η διάρκεια και η
παραγωγικότητα των υπηρεσιών LTC εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό εργατικό
δυναμικό. Η συνάντηση με το τελευταίο είναι μια μεγάλη
πρόκληση. Αν και η ζήτηση για LTC αναμένεται να αυξηθεί τις
επόμενες δεκαετίες, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια
στην πρόσληψη και τη διατήρηση του κατάλληλου εργατικού



δυναμικού. Οι δεξιότητες των εργαζομένων που
αναπτύσσονται μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης
δεν ταιριάζουν πάντα με τα καθήκοντα LTC, εγείροντας
ερωτήματα σχετικά με την παραγωγικότητα. Σε πολλές
χώρες εξακολουθούν να μην υπάρχουν ολοκληρωμένες
στρατηγικές για τον επαγγελματισμό των υπαλλήλων LTC και
οι ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης είναι περιορισμένες.

Ο ΟΟΣΑ διερευνά τα εμπόδια για την προώθηση ενός
υψηλότερης ποιότητας εργατικού δυναμικού LTC και τις
επιλογές πολιτικής για να γίνει πραγματικότητα. Τα θέματα
που εξετάζονται περιλαμβάνουν την κατάρτιση και την
εκπαίδευση, την πρόσληψη και τη διατήρηση, τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας και της χρήσης της τεχνολογίας
των πληροφοριών, τον συντονισμό μεταξύ των κοινωνικών
εργαζομένων και των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και
τον συντονισμό μεταξύ επίσημων και άτυπων εργαζομένων.

Επίσημοι και άτυποι τομείς περίθαλψης, ο
αντίκτυπός τους στην αγορά εργασίας

Ορισμός: η αγορά εργασίας μετά τον Covid-19 και ο
αντίκτυπός της στην αγορά μακροχρόνιας φροντίδας

Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει τη συμμετοχή
στην αγορά εργασίας:

Μετά την κρίση του COVID-19, η οικονομία πρέπει να
ανακάμψει. Θα είναι απαραίτητο να αυξηθεί η συμμετοχή
στην εργασία για να αντιμετωπιστεί η μείωση του
πληθυσμού σε ηλικία εργασίας. Οι εθνικές κυβερνήσεις
ενδέχεται να πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ευρειών
μεταρρυθμίσεων της αγοράς εργασίας και των συντάξεων
για να αυξήσουν τα ποσοστά απασχόλησης. Επειδή οι
γυναίκες στη Δυτική Ευρώπη εξακολουθούν να κάνουν τα
δύο τρίτα της μη αμειβόμενης εργασίας φροντίδας, η
συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό παραμένει
σημαντικά χαμηλότερη από αυτή των ανδρών. Οι εργοδότες
μπορούν να ενδιαφέρουν και να κρατούν τις γυναίκες
προσφέροντας πιο ευέλικτα προγράμματα, μερική
απασχόληση και επιλογές εξ αποστάσεως εργασίας. Οι
κυβερνήσεις μπορούν επίσης να παράσχουν φορολογικά
κίνητρα για δεύτερους εισοδηματίες σε μια οικογένεια και να



διασφαλίσουν ότι τα δημόσια προγράμματα φροντίδας
παιδιών και ηλικιωμένων είναι ευρέως διαθέσιμα.

Οι εργοδότες και οι κυβερνήσεις πρέπει να επικεντρωθούν
στις μακροπρόθεσμες τάσεις της αγοράς εργασίας καθώς
προετοιμάζονται για την εποχή μετά την πανδημία. Τα
δημογραφικά στοιχεία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν
υπέρ της Ευρώπης με την ταχεία υιοθέτηση της
αυτοματοποίησης. Το να βοηθήσουμε τα άτομα να
συνδεθούν με νέες ευκαιρίες και να προετοιμαστούν για τις
δουλειές του αύριο θα προκαλέσει κάθε κοινότητα σε όλη την
ήπειρο.

Προβληματική: Η απλήρωτη εργασία

Η απλήρωτη εργασία έχει αυξηθεί με την πανδημία. Οι
γυναίκες, ειδικότερα, κινδυνεύουν να εγκαταλείψουν την
αγορά εργασίας για να γίνουν φροντιστές και να φροντίσουν
τους συγγενείς τους. Αυτό μπορεί να έχει μακροπρόθεσμο
αρνητικό αντίκτυπο στην ισότητα των φύλων. Όταν οι
γυναίκες που φροντίζουν μειώνουν τις ώρες εργασίας τους,
στρέφονται σε πιο ευχάριστες θέσεις εργασίας και
μικρότερους χρόνους μετακίνησης, περιορίζει την
πιθανότητα αύξησης. Ο αριθμός των θέσεων εργασίας που
πληρούν αυτά τα κριτήρια είναι πιο περιορισμένος, η
διαπραγματευτική ισχύς μπορεί να είναι μικρότερη και
υπάρχουν λιγότερες ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη
από ό,τι για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης.
Αυτές οι επιπτώσεις της πανδημίας θα μπορούσαν να είναι
πιο μακροπρόθεσμες και αισθητές για πολλά χρόνια (ΟΟΣΑ,
2021c).

Παραδείγματα θέσεων εργασίας και τι
περιλαμβάνουν

Βοηθός Υγείας (HCA)

Ως επαγγελματίας υγείας, ο βοηθός υγειονομικής
περίθαλψης έχει την εξουσία να παρέχει υπηρεσίες
υγειονομικής περίθαλψης για να διατηρήσει και να
αποκαταστήσει τη συνέχιση της ζωής, την ευημερία και την
ανεξαρτησία του αποδέκτη της φροντίδας.

Κύριες εργασίες:



● Να υποστηρίζει τον δέκτη φροντίδας σε καθημερινές
και κοινωνικές δραστηριότητες σύμφωνα με το έργο
της ζωής του

● Να συμμετάσχει στο πρόγραμμα προσαρμοσμένης
φροντίδας σύμφωνα με την τεχνογνωσία του/της στις
δεξιότητές του

● Για τη συντήρηση του περιβάλλοντος και των υλικών
του δέκτη φροντίδας που σχετίζονται με τις
δραστηριότητές του στις υπηρεσίες φροντίδας

Πιστοποιημένες δεξιότητες:

● Υποστήριξη και φροντίδα του λήπτη της φροντίδας
στις δραστηριότητες της καθημερινής και κοινωνικής
ζωής με τον εντοπισμό αδυναμιών

● Εκτίμηση της κλινικής κατάστασης του λήπτη
φροντίδας και εφαρμογή προσαρμοσμένης
φροντίδας σε συνεργασία με τον νοσηλευτή,
ενσωματώνοντας την ποιότητα και την πρόληψη
κινδύνου

● Πληροφορίες και υποστήριξη για ανθρώπους και τις
οικογένειές τους, επαγγελματίες και μαθητές

● Διατήρηση του άμεσου περιβάλλοντος του ατόμου και
υλικά που σχετίζονται με τις δραστηριότητες
φροντίδας, τον τόπο και τις καταστάσεις παρέμβασης

Διαδρομή για την πιστοποίηση:

Το επίπεδο προσόντων για τις HCAs στις ευρωπαϊκές χώρες
όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με το
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων κυμαίνεται από 2 έως 4.

Οι απαιτήσεις για να γίνεις HCA είναι διαφορετικές ανάλογα
με τις χώρες της ΕΕ:   οι περισσότερες χώρες έχουν μια
ελάχιστη ηλικία για την έναρξη της εκπαίδευσης και
αναμένουν τουλάχιστον αποφοίτηση από το δημοτικό
σχολείο. Άλλες χώρες απαιτούν την ολοκλήρωση της
βασικής εκπαίδευσης στην κοινωνική και υγειονομική
περίθαλψη.

Χρηματοδότηση

Στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, η κατάρτιση υποστηρίζεται
από δημόσια χρηματοδότηση. Σε άλλες περιπτώσεις, η
εκπαίδευση χρηματοδοτείται ιδιωτικά από τον εργοδότη.

Προοπτικές εργασίας



Υπάρχει σοβαρή έλλειψη βοηθών υγειονομικής περίθαλψης
σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Το επάγγελμα ακμάζει και
προσφέρει ευκαιρίες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό χάρη
στα συστήματα κινητικότητας που έχουν δημιουργηθεί,
συμπεριλαμβανομένου του συστήματος αναγνώρισης
δεξιοτήτων.

Τομείς απασχόλησης

Νοσοκομεία, γηροκομεία για ηλικιωμένους, κατ' οίκον
φροντίδα, κέντρα ιατρικών υπηρεσιών υγείας…

Καινοτόμες
παιδαγωγικές
προσεγγίσεις

Διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστριών -
ενδιαφέρον, κατανόηση
Το Grdr χωρίς πολιτικές ή θρησκευτικές δεσμεύσεις.
Στη Γαλλία, καθώς και στη Δυτική Αφρική, γυναίκες και
άνδρες, φοιτητές, αγρότες, μετανάστες, νέοι εργαζόμενοι,
συνταξιούχοι ή άτομα που απλώς ενδιαφέρονται για το θέμα
«μετανάστευση, ιθαγένεια και ανάπτυξη», κινητοποιούνται
στο πλευρό του Grdr, για να παράσχουν την υποστήριξή
τους, να αφιερώσουν το χρόνο τους και προσφέρουν τις
δεξιότητές τους εθελοντικά.

Κατάσταση/Πλαίσιο:
Από το 2008, οι γυναίκες αποτελούν την πλειοψηφία των
μεταναστών στη Γαλλία. Οι περισσότερες από αυτές τις
γυναίκες ζουν σε ευάλωτες αστικές περιοχές και έχουν
υψηλό ποσοστό ανεργίας. Τα προγράμματα με επικεφαλής
τον Grdr και οι φορείς που εργάζονται με αυτό το κοινό,
δηλαδή με γυναίκες, υπογραμμίζουν ως τα κύρια εμπόδια
στην πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση, το δίκαιο
και την υγεία: την έλλειψη γνώσης της γαλλικής γλώσσας,
την έλλειψη προσόντων, τη δυσκολία πρόσβασης στην
εκπαίδευση, την έλλειψη αυτονομίας για αναζήτηση
εργασίας.

Η πρόσβαση σε τοπικές υπηρεσίες είναι απαραίτητη για την
υποστήριξη της διαδικασίας ένταξής τους. Ωστόσο, αυτές οι
υπηρεσίες πρέπει να προσαρμοστούν στις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει το κοινό και σε συγκεκριμένα
κοινωνικο-πολιτιστικά πλαίσια. Πολλοί τοπικοί παράγοντες
που συνοδεύουν αυτές τις γυναίκες αισθάνονται αβοήθητοι



απέναντι σε αυτό το κοινό και απομονωμένοι απέναντι στις
προκλήσεις που θέτει η μετανάστευση.

Σκοπός:
Το έργο στοχεύει να συμβάλει στη βελτίωση της κοινωνικής
και επαγγελματικής ένταξης των μεταναστριών στην περιοχή
υποδοχής τους.
1. Ενίσχυση των ικανοτήτων των γυναικών από
μεταναστευτικά υπόβαθρα, όσον αφορά την προφορική
άσκηση της γαλλικής γλώσσας, καθώς και τη γνώση των
δικαιωμάτων τους και των υφιστάμενων μηχανισμών.
2. Ενίσχυση των ικανοτήτων και των γνώσεων των τοπικών
παραγόντων, που καλωσορίζουν αυτό το κοινό σχετικά με τη
διαπολιτισμικότητα, ώστε να μπορούν οι ίδιοι να προτείνουν
μια προσαρμοσμένη υποστήριξη.
3. Να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των συστημάτων
κοινωνικών δικαιωμάτων και των μεταναστριών.

Δραστηριότητες:
1. Animation / co-animation εργαστήρια και ανταλλαγές
καλών πρακτικών
Το Grdr συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός προγράμματος που
εμπεριέχει εργαστήρια και ανταλλαγές καλών πρακτικών για
μετανάστριες που πρέπει να εξασκήσουν τα προφορικά τους
στη γαλλική γλώσσα, καθώς και ενημέρωση για τα
δικαιώματά τους στη Γαλλία και για τη λειτουργία των
ιδρυμάτων. Οι τοπικές υπηρεσίες προσκαλούνται στα
εργαστήρια προκειμένου να διευκολυνθεί η ενημέρωση.

2. Ενίσχυση καλλιτεχνικών εργαστηρίων αυτοέκφρασης και
αυτοεκτίμησης
Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια στοχεύουν στην ενίσχυση της
γυναικείας γλωσσικής έκφρασης (στα γαλλικά), αλλά και
στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους και τον
προσδιορισμό των ατομικών δεξιοτήτων που η καθεμία
μπορεί να αποκτήσει. Αυτά συμβάλλουν στην ένταξη αυτών
των γυναικών στην κοινωνία της χώρας υποδοχής, στον
πολιτισμό, στην αγορά εργασίας και τους επιτρέπουν να
κάνουν αισθητή την παρουσία τους, να μιλήσουν για τις
απόψεις τους και το όραμά τους για τον κόσμο.

3. Ευαισθητοποίηση τοπικών παραγόντων



Το Grdr διοργανώνει εκπαιδευτικές συνεδρίες για
επαγγελματίες τοπικών υπηρεσιών και εθελοντές συλλόγων,
που εργάζονται με μετανάστες, σχετικά με τη διαπολιτισμική
προσέγγιση και τις ευπάθειες των μεταναστριών.

4. Συνδιοργάνωση ομάδων εργασίας και δικτύωσης για
επαγγελματίες και εθελοντές
Οι ομάδες ανταλλαγής εμπειριών επιτρέπουν σε
επαγγελματίες και εθελοντές να αναλύσουν και να
ανταλλάξουν τις πρακτικές τους και να δικτυωθούν.

Δικαιούχοι:
Οι δικαιούχοι του έργου είναι μετανάστριες καθώς και τοπικοί
παράγοντες που εργάζονται με πληθυσμούς μεταναστών,
ιδιαίτερα γυναίκες.

Τοποθεσία και διάρκεια:
Το έργο λαμβάνει χώρα κυρίως στη μητροπολιτική περιοχή
της Λιλ στη Γαλλία. Άλλες δράσεις με γυναίκες και
εκπαίδευση για τοπικούς φορείς υλοποιούνται επίσης σε
αυτή τη γαλλική περιοχή.

Αποτελέσματα το 2019:
→με μετανάστριες
- 103 εργαστήρια ανταλλαγής καλών πρακτικών για
μετανάστριες σε κοινωνικά κέντρα σε γειτονιές στη Λιλ, στο
Ρουμπέ και στην Τουρκόινγκ, καθώς και σε κοινωνικές δομές
συνεργαζόμενων φορέων στην περιοχή.
- 106 γυναίκες συμμετείχαν σε αυτά τα εργαστήρια, άλλες σε
περιστασιακή βάση, άλλες σε τακτική βάση.
- 6 εξορμήσεις κοντά στην περιοχή της Λιλ, για να
ανακαλύψετε πολιτιστικούς χώρους, να παρακολουθήσετε
εκδηλώσεις (Ημέρα των Δικαιωμάτων της Γυναίκας) και να
ενταχθείτε στο περιβάλλον τους.

→ με τοπικούς παράγοντες (επαγγελματίες κοινωνικής
δράσης και εθελοντές)
- 8 εκπαιδευτικά σεμινάρια με θέματα περί της γυναικείας
μεταναστευτικής διαδρομής και διαπολιτισμική προσέγγιση
(75 δικαιούχοι) - δικτύωση επαγγελματιών και εθελοντών
- 3 εργαστήρια ανάπτυξης ικανοτήτων και δικτύωσης για
τοπικούς παράγοντες σε θέματα που σχετίζονται με την
υποστήριξη των μεταναστών (29 δικαιούχοι)



→ με το ευρύ κοινό
- 1 προβολή και συζήτηση με αφορμή την Ημέρα των
Δικαιωμάτων της Γυναίκας (προβολή της ταινίας The Source
of Women του Radu Mihaileanu) - 75 θεατές

Μεθοδολογίες
αξιολόγησης

Αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης (RPL)
Η αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης (RPL) είναι μια
διαδικασία που αναγνωρίζει τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν
μέσω προηγούμενης μάθησης (είτε είναι τυπική, άτυπη ή μη)
ή προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας ή εθελοντικής
εργασίας. Επιτρέπει στα άτομα να λαμβάνουν "μονάδες
ικανότητας", όπου αναδεικνύει τις δεξιότητες και την εμπειρία
που μπορεί να έχουν σε έναν συγκεκριμένο τομέα εργασίας.
Το RPL παρέχει μια ευκαιρία στα άτομα να αποκτήσουν
προσόντα ή μόρια για ένα συγκεκριμένο προσόν όπου
έχουν, προκειμένου να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά
τους και να αναγνωρίσουν τις δεξιότητές τους.

Η διαχείριση της διαδικασίας αναγνώρισης μπορεί να γίνει
από ένα κέντρο αξιολόγησης ή οργανισμό κατάρτισης που
διεξάγει αξιολογήσεις σε διαφορετικούς τομείς.

Θετικές επιπτώσεις του RPL για τους μετανάστες -
εργαζομένους:
- Βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης και διευκόλυνση
της ένταξής τους στην αγορά εργασίας
- Διευκόλυνση της πορείας προς την πιστοποίηση
- Σχεδιασμός μιας προοπτικής δια βίου μάθησης
- Αύξηση της αυτοεκτίμησης και του κινήτρου, ώστε να είναι
προορατικοί στην αναζήτηση εργασίας

Τα πρότυπα για την αξιολόγηση/επικύρωση της άτυπης
μάθησης είναι τα ίδια με εκείνα για την επίσημη εκπαίδευση
και τα επαγγελματικά πρότυπα. Τα επαγγελματικά πρότυπα
ορίζονται από παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων του τι
αναμένεται να γνωρίζουμε και να κάνουμε σχετικά με το
στοχευόμενο επάγγελμα.

Η αξιολόγηση RPL καθορίζει τα μαθησιακά αποτελέσματα
ενός αιτούντος και ενός επαγγελματικού προτύπου. Τα
μαθησιακά αποτελέσματα είναι δηλώσεις που περιγράφουν
τις γνώσεις ή τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν οι
εκπαιδευόμενοι μέσω ενός προγράμματος εκπαίδευσης ή



κατάρτισης. Περιλαμβάνουν πληροφορίες που περιέχονται
στο επαγγελματικό πρότυπο, το οποίο είναι πιο γενικό.

Εάν η διαδικασία RPL εντοπίσει ελλείψεις που θα εμποδίσουν
κάποιον να συνεχίσει τη σταδιοδρομία ή την εκπαιδευτική
του πορεία, θα μπορούσε να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα
ανάπτυξης δεξιοτήτων για να το ολοκληρώσει.

Οι μετανάστες - εργαζόμενοι θα πρέπει να ξεκινήσουν τη
διαδικασία αναγνώρισης δεξιοτήτων πριν μετακομίσουν στη
χώρα υποδοχής.

Ψηφιακά Σήματα
Ένα ψηφιακό σήμα είναι ένας δείκτης επιτευγμάτων ή
δεξιοτήτων που μπορεί να εμφανιστεί, να ερευνηθεί και να
επαληθευτεί στο διαδίκτυο. Είναι ένα σύγχρονο και
αποτελεσματικό εργαλείο για την αναγνώριση δεξιοτήτων.
Τα ψηφιακά σήματα επικυρώνουν το επίτευγμα, τις
δεξιότητες ή τις ικανότητες που αποκτήθηκαν σε
περιβάλλοντα μάθησης.

Καλές Πρακτικές 1η πρακτική: ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ENSEMBLE - Erasmus+
Το ENSEMBLE είναι ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε με την
υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ από το 2017 έως το
2019. «Προσδοκίες και μη τυπικές δεξιότητες για την
ενδυνάμωση των μεταναστών και την ενίσχυση της τοπικής
οικονομίας» στοχεύει στην ανάπτυξη και επικύρωση ενός

μηχανισμού αναγνώρισης δεξιοτήτων για μετανάστες (Μη
επίσημα και Μηχανισμός μάθησης). Αυτός ο μηχανισμός
αποτελείται από μια εργαλειοθήκη διαπολιτισμικής
ευθυγράμμισης, έναν πίνακα ελέγχου δεξιοτήτων
πολυμέσων και ένα εγχειρίδιο που απευθύνεται σε
εκπαιδευτές ΕΕΚ.

Η εργαλειοθήκη διαπολιτισμικής ευθυγράμμισης στοχεύει
στη διευκόλυνση της διαπολιτισμικής προσέγγισης,



συμπεριλαμβανομένου του τρόπου διεξαγωγής μιας
συνέντευξης με τον εργαζόμενο για τη συλλογή
πληροφοριών.

Το "ENSEMBLE Skills Dashboard" είναι ένα εργαλείο
αναγνώρισης δεξιοτήτων, που αποτελείται από 43 βίντεο
που αντιπροσωπεύουν τις κύριες εργασιακές
δραστηριότητες τριών βασικών οικονομικών τομέων της
Ευρωπαϊκής Οικονομίας, στους οποίους οι μετανάστες
βρίσκουν συχνά απασχόληση:
- Τροφοδοσία
- Κατασκευή
- Βιομηχανοποίηση

Τα βίντεο δεν περιέχουν ηχητικά σχόλια, προς αποφυγή
γλωσσικών παρεξηγήσεων. Είναι ακολουθίες που πρέπει
απλώς να χρησιμοποιηθούν ως πρακτικό παράδειγμα μιας
δραστηριότητας, που ο μετανάστης αναγνωρίζει ή όχι ως μια
εργασία που έχει ήδη εκτελέσει στο παρελθόν.

Το "ENSEMBLE Skills Dashboard" περιλαμβάνει επίσης 35 σχέδια
που αντιπροσωπεύουν τις διαστάσεις των 7 ευρωπαϊκών βασικών
ικανοτήτων «Επιχειρηματικότητας», σύμφωνα με το Πλαίσιο
«Entrecomp».

Ο μηχανισμός NFIL, που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα
ENSEMBLE, επιτρέπει στους εκπαιδευτές ΕΕΚ να
καταγράφουν τις επαγγελματικές δεξιότητες των
μεταναστών, προκειμένου να τους καθοδηγήσουν προς την
καταλληλότερη εργασιακή θέση για απασχόληση.



2η Πρακτική: «Αναγνώριση στη Γερμανία»

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.ph
p

Το «Recognition in Germany (Αναγνώριση στη Γερμανία)»
είναι μια πύλη ενημέρωσης της γερμανικής κυβέρνησης για
την αναγνώριση ξένων επαγγελματικών προσόντων. Αυτή η
πύλη στοχεύει να βελτιώσει την πρόσβαση στην αγορά
εργασίας για μετανάστες. Είναι μια πολύγλωσση
ενημερωτική πύλη (10 γλώσσες) και παρέχει πληροφορίες
για το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος
αναγνώρισης δεξιοτήτων:

● Ανιχνευτής αναγνώρισης για να μάθετε πώς και πού
μπορείτε να αναγνωρίσετε τις επαγγελματικές σας
δεξιότητες

● Το πλησιέστερο συμβουλευτικό κέντρο στη Γερμανία
ή σε άλλες χώρες

● Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την επαγγελματική
αναγνώριση στη Γερμανία

● απλή γλώσσα για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες
● Εμπειρίες και ιστορίες επιτυχίας από διάφορους

επαγγελματικούς τομείς (Υγεία, Επιχειρήσεις &
Διοίκηση…)

● Μια βιβλιοθήκη πολυμέσων

Εμπειρίες Αυτό το άρθρο του "Infomigrants" δημοσιεύτηκε το 2020 κατά
τη διάρκεια της πανδημίας του COVID - 19. Περιλαμβάνει
μαρτυρίες μεταναστών - επαγγελματιών υγείας, που
δηλώνουν την προθυμία τους να κινητοποιηθούν στο
γαλλικό σύστημα υγείας για να το υποστηρίξουν κατά τη
διάρκεια της κρίσης.
Ο Bayan Ustwani, ένας 53χρονος Σύρος πρόσφυγας,
φαρμακοποιός στο επάγγελμα, που ζει στη Γαλλία εδώ και 5
χρόνια, εξηγεί την απογοήτευσή του με την κατάσταση της
κρίσης και τις δεξιότητές του που δεν μπορεί να
χρησιμοποιήσει και να αξιοποιήσει σε τόσο δύσκολες
καταστάσεις, λόγω των κανονισμών. Ανέφερε επίσης ότι δεν
έχει ασκήσει το επάγγελμά του από την άφιξή του στη
Γαλλία, λόγω της μη αναγνώρισης του συριακού

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php


διπλώματος: «Για να πάρω και γαλλικό δίπλωμα, θα έπρεπε
να σπουδάσω για αρκετά χρόνια. Αυτό δεν ήταν εφικτό,
καθώς έπρεπε να δουλέψω αμέσως". Ο Bayan έχει μια
σελίδα στο Facebook, για μετανάστες/πρόσφυγες
επαγγελματίες υγείας, που είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τη
Γαλλία σε αυτή την πανδημία.
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και οι υγειονομικές αρχές τόνισαν
την ανάγκη κινητοποίησης αυτού του προσωπικού που έχει
τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την εμπειρία για να
αντιμετωπίσει την κατάσταση.

Υλικό

TED TALK: Ο κρυφός ρόλος που έχουν οι άτυποι φροντιστές
στην υγειονομική περίθαλψη | Σκοτ Ουίλιαμς

https://www.youtube.com/watch?v=C6mNITMY7e0

Περαιτέρω Ανάγνωση (προαιρετικό) 

● Euroaxess, Labor market information - Healthcare sector
https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/labor_market_infor
mation-_healthcare_sector_1.pdf

● Eurofound, Employment and labour markets

https://www.eurofound.europa.eu/topic/employment
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Μελέτες Περίπτωσης

Μελέτη Περίπτωσης 1

Διερεύνηση της συνεργασίας μεταξύ επίσημης και άτυπης
φροντίδας από την επαγγελματική προοπτική — Μια
θεματική σύνθεση.

Μια μελέτη από το Άμστερνταμ, Ολλανδία:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/hsc.12503

Hengelaar AH, van Hartingsveldt M, Wittenberg Y, van
Etten-Jamaludin FS, Kwekkeboom R, Satink T. Exploring the
collaboration between formal and informal care from the
professional perspective—A thematic synthesis. Health Soc Care
Community. 2018;26:474–485.

Σκοπός της μελέτης: Να απεικονίσει τη σύνθετη,
πολύπλευρη και δυναμική διεπαφή επαγγελματιών και
άτυπων φροντιστών.

Ευρήματα:

Η σύνθεση 22 άρθρων οδήγησε σε 150 τμήματα ή κώδικες
που έχουν νόημα για τον σκοπό αυτής της έρευνας. Αυτά τα
150 τμήματα ομαδοποιήθηκαν και στην τελική φάση
ερμηνεύτηκαν σε επτά θεματικές ενότητες:

- οι σχέσεις μεταξύ επαγγελματία/ειδικού και άτυπου
φροντιστή κατά τη συνεργασία τους,
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- η επικοινωνία εντός της τριάδας φροντίδας (επαγγελματία -
άτυπο φροντιστή και δικαιούχο),

- η εμπειρία της τριάδας φροντίδας,

- οι επαγγελματίες θεωρούν ότι οι άτυποι φροντιστές είναι
απαραίτητοι,

- οι επαγγελματίες ανέφεραν αναντιστοιχία μεταξύ των
παρεχόμενων υπηρεσιών και των αναγκών των άτυπων
φροντιστών,

- οι επαγγελματίες ένιωσαν υποτίμηση κατά τη συνεργασία

Συμπέρασμα

Η συνεργασία με άτυπους φροντιστές απαιτεί διαφορετικό
τρόπο λειτουργίας για τους επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες
δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στο να διευκολύνουν τη
συμμετοχή του πελάτη αλλά και στην υποστήριξη του
άτυπου φροντιστή - συνεργάτη τους. Η επείγουσα ανάγκη
κάλυψης των αναγκών υποστήριξης των άτυπων
φροντιστών είναι υψηλή. Είναι απαραίτητο να γίνει
αντιληπτός ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματίες
μπορούν να υποστηρίξουν αυτές τις ανάγκες σε συνεργασία
με τους φροντιστές και τον αποδέκτη της φροντίδας. Από την
πλευρά του επαγγελματία, η συνεργασία επηρεάστηκε από
διαφορετικούς παράγοντες σε διαφορετικά επίπεδα. Το
πλαίσιο της συνεργασίας επηρεάστηκε αρνητικά από
αποφάσεις πολιτικού και οργανωτικού χαρακτήρα. Οι
απόψεις του επαγγελματία και του άτυπου φροντιστή
σχετικά με τη συνεργασία διαφέρουν και οι επαγγελματίες
που δεν έχουν αυτοπεποίθηση περιορίζονται στο να δίνουν
μόνο βασικές συμβουλές. Αυτό καθιστά τη συνεργασία μια
πολύπλοκη διαδικασία, που χρειάζεται καθοδήγηση και
εκπαίδευση για τους επαγγελματίες. Ως εκ τούτου, η
υποστήριξη των άτυπων φροντιστών θα πρέπει να
περιλαμβάνεται στα προγράμματα σπουδών της συναφούς
εκπαίδευσης υγείας, νοσηλευτικής και κοινωνικής εργασίας.
Αυτό είναι απαραίτητο υπό το φως των υφιστάμενων
αλλαγών πολιτικής στην Ολλανδία, όπου δίνεται ιδιαίτερη
έμφαση στις άτυπες δομές περίθαλψης.

Μελέτη περίπτωσης 2



Οι προκλητικοί ρόλοι των άτυπων φροντιστών

Μια μελέτη της UNECE

https://unece.org/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE_WG1_31.pdf

Συμπέρασμα

Αυτή η σύνοψη πολιτικής έχει επισημάνει βασικά ζητήματα
που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την υποστήριξη των
άτυπων φροντιστών στους δύσκολους ρόλους τους. Στο
μέλλον, συστηματικά και ολοκληρωμένα μέτρα υποστήριξης
για άτυπους φροντιστές πρέπει να συμπεριληφθούν στην
ανάπτυξη ολοκληρωμένων, ανθρωποκεντρικών και
βιώσιμων συστημάτων μακροχρόνιας φροντίδας, που
παρέχουν ποιοτική φροντίδα σε όσους τη χρειάζονται.
Συγκεκριμένα προτείνονται τα εξής:

• Για να βελτιωθεί το καθεστώς και η αναγνώριση των
άτυπων φροντιστών, είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί ένας
σαφής ορισμός της άτυπης φροντίδας και των άτυπων
φροντιστών σε εθνικό επίπεδο, για την ευαισθητοποίηση
σχετικά με τις προκλήσεις της άτυπης μακροχρόνιας
φροντίδας και για να δοθεί στις οικογένειες πραγματική
επιλογή μεταξύ εναλλακτικών περίθαλψης. Αυτό
συνεπάγεται την αξιολόγηση των αναγκών των άτυπων
φροντιστών τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

• Για να μετριαστεί η πίεση στους άτυπους φροντιστές, ενώ
ταυτόχρονα αναγνωρίζονται και υποστηρίζονται στον
θεμελιώδη ρόλο τους στην παροχή φροντίδας, οι
επαγγελματίες φροντιστές πρέπει να εκπαιδεύονται
καλύτερα, ώστε να συνεργάζονται με άτυπους φροντιστές
και οι επίσημες υπηρεσίες φροντίδας πρέπει να
αναγνωρίζουν τους άτυπους φροντιστές ως
συμπαραγωγούς στη διαδικασία φροντίδας.

• Για να διευκολυνθεί η συνεργασία της εργασίας, της
άτυπης φροντίδας και της προσωπικής ζωής, είναι
απαραίτητο να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα υπηρεσιών
υποστήριξης που βασίζονται στην κοινότητα, όπως ευέλικτη
κατ' οίκον φροντίδα. Οι γραφειοκρατικές και διοικητικές
διαδικασίες πρέπει να ελαχιστοποιηθούν για να βελτιωθεί η
πρόσβαση σε υπηρεσίες και παροχές.

https://unece.org/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE_WG1_31.pdf


• Είναι σημαντικό να παρέχεται καλύτερη πρόσβαση σε
πληροφορίες σχετικά με τη διαθέσιμη υποστήριξη και
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής
υποστήριξης, και να αναπτύσσονται οι δεξιότητες των
άτυπων φροντιστών μέσω της εκπαίδευσης.

Τεστ και Δραστηριότητες Αυτοαξιολόγησης + ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1 - Ποιοι είναι οι «επίσημοι» φροντιστές;

a. Οι επίσημοι φροντιστές είναι καλά εκπαιδευμένοι
επαγγελματίες υγείας που έχουν αποκτήσει
δεξιότητες και γνώσεις για την παροχή
υπηρεσιών φροντίδας.

b. Είναι άτομα που έχουν εξουσιοδότηση από το άτομο
που φροντίζουν.

c. Είναι επίσημοι φροντιστές όταν εργάζονται μόνο σε
δημόσιο ίδρυμα.

2 - Ποιοι είναι οι άτυποι φροντιστές;

a. Είναι εκπαιδευμένοι και αμειβόμενοι άνθρωποι που
φροντίζουν άτομα στο σπίτι

b. Ονομάζονται οικογενειακοί φροντιστές, οι οποίοι
παρέχουν φροντίδα σε οικογένεια ή φίλους,
συνήθως χωρίς πληρωμή

c. Είναι άνθρωποι που κάποτε ήταν επίσημοι
φροντιστές

3 - Το "LTC" σημαίνει:

a. Μακροπρόθεσμη δέσμευση

b. Φροντίδα μακράς διαρκείας

c. Μακροπρόθεσμος έλεγχος

4 - Τις περισσότερες φορές, οι φροντιστές δεν επηρεάζονται
από την εργασία τους:

a. Λάθος



b. Σωστό

c. Δεν έχουμε πληροφορίες για αυτό

5 - Οι γυναίκες, τις περισσότερες φορές μετανάστριες,
επηρεάζονται περισσότερο από το ζήτημα της άτυπης
φροντίδας:

a. Λάθος
b. Σωστό
c. Δεν έχουμε πληροφορίες για αυτό

Γραπτή εργασία
Τώρα καλείστε να προσπαθήσετε να εξηγήσετε με δικά σας
λόγια και με τη βοήθεια των μελετών και των άρθρων που
κοινοποιούνται σε αυτή τη μαθησιακή ενότητα, πώς η
επίσημη και άτυπη φροντίδα έχουν αντίκτυπο στην αγορά
εργασίας και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις για να
βοηθήσετε οι φροντιστές.



Μαθησιακή
Ενότητα N°2



ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ N°2: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΑΝΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ: ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Μαθησιακή Ενότητα N°2

Η κατάσταση των μεταναστριών στους τομείς φροντίδας: ανάγκες
και προκλήσεις

Εισαγωγή Με τη βοήθεια αυτής της ενότητας, παρέχονται στους επαγγελματίες
που εργάζονται με μετανάστριες που δουλεύουν σε τομείς περίθαλψης,

γνώσεις, θεωρητικές και εννοιολογικές γνώσεις, παιδαγωγικές
προσεγγίσεις και μεθοδολογίες μαζί με πρακτικές και εργαλεία
αξιολόγησης. Ο αρχικός σκοπός είναι να υποστηρίξει τους παρόχους
εκπαίδευσης ενηλίκων και να παρέχει στους εκπαιδευόμενους μια
περιοχή μάθησης στην οποία υπάρχει χώρος που προορίζεται για τις
δικές τους ιδέες για τις ανάγκες και τις προκλήσεις. Στο πλαίσιο των
περιεχομένων για την Ενότητα 2: Κατάσταση μεταναστριών στους
τομείς περίθαλψης: ανάγκες και προκλήσεις, τα κύρια θέματα
παρουσιάζονται ως εξής:

- Η προσέγγιση του φύλου στο πλαίσιο της κατανομής του εργατικού
δυναμικού με βάση το φύλο

- Νομικό καθεστώς - Ανθρώπινα δικαιώματα και προστασία των
δικαιωμάτων των μεταναστών - εργαζομένων

- Προκλήσεις και καταχρήσεις των εργαζομένων στον τομέα της
φροντίδας στο μεταναστευτικό πλαίσιο

- Ασφαλέστερα περιβάλλοντα εργασίας

- Παρακινητικά παραδείγματα για μετανάστριες που εργάζονται σε
τομείς άτυπης φροντίδας

Μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας, οι επαγγελματίες που εργάζονται με
φροντιστές - μετανάστριες θα είναι σε θέση να:

- αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ των προκλήσεων και των τύπων
μετανάστευσης

- ορίσουν την έννοια του «ασφαλούς περιβάλλοντος» και τις
απαραίτητες προϋποθέσεις



- χρησιμοποιήσουν ιστορίες μεταναστριών με παρόμοιο υπόβαθρο για
να παρακινήσουν τις μετανάστριες που εργάζονται στον τομέα της
φροντίδας

- περιγράψουν την ανάγκη των φροντιστών μεταναστών για μια
γηράσκουσα κοινωνία

- απαριθμήσουν τα νόμιμα δικαιώματα στο πλαίσιο της μετανάστευσης

Διάρκεια 1 βαθμός (25 ώρες μικτή μάθηση)

- Επικοινωνία: 15 ώρες

- Πρακτική: 3 ώρες

- Αυτομελέτη: 5 ώρες

- Αξιολόγηση: 2 ώρες

Περιεχόμενο

Θεωρητική
Προσέγγιση

Οι γυναίκες σε όλο τον κόσμο επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της
προσπάθειας για την παροχή φροντίδας σε όσους τη χρειάζονται.
Μεταξύ αυτών των γυναικών, οι μετανάστριες παρέχουν προσωπική,

συχνά κατ' οίκον φροντίδα σε παιδιά, άτομα με αναπηρία, άτομα με
χρόνιες ασθένειες ή άτομα που χρειάζονται μακροχρόνια ή
παρηγορητική φροντίδα, καθώς και σε γηράσκοντες πληθυσμούς.

Όλο και περισσότερο, οι μετανάστριες εισάγονται στον τομέα της
φροντίδας, συχνά σε άτυπα περιβάλλοντα, και συχνά προσλαμβάνονται
από ιδιωτικά νοικοκυριά χωρίς πλήρη πρόσβαση στην κοινωνική
προστασία και τα εργασιακά δικαιώματα.

Γυναίκες μετανάστριες εργαζόμενες στον τομέα της φροντίδας
παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες, αλλά συχνά παραμελούνται ή οι
ανάγκες τους μένουν ανεκπλήρωτες από τις κρατικές υπηρεσίες. Παρά
τη σημαντική συμβολή αυτών των γυναικών στη δημόσια υγεία και
ευημερία της κοινότητας, συχνά δεν έχουν πλήρη νομική άδεια να
ζήσουν και να εργαστούν εκεί που τις οδηγεί αυτό το αυξανόμενο
έλλειμμα του συστήματος υγείας. Η εννοιολογική γνώση που παρέχεται
σε αυτή την ενότητα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις
ανάγκες και τις προκλήσεις των μεταναστριών - εργαζομένων στη
φροντίδα κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία της μετανάστευσης. Το
πιο κρίσιμο έλλειμμα σε αυτή τη διαδικασία είναι η έλλειψη απαραίτητων
πληροφοριών για τους μετανάστες.



Εννοιολογική
Γνώση

Ιστορικό της Μεταναστευτικής Διαδικασίας

Σχεδόν το ήμισυ του συνολικού αριθμού των μεταναστών - εργαζομένων
στον κόσμο σήμερα είναι γυναίκες. Η σύγχρονη δυναμική της
μετανάστευσης έχει δείξει μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των
γυναικών που μεταναστεύουν μόνες τους για μια καλύτερη ζωή. Σε
παγκόσμια κλίμακα, ένας σημαντικός αριθμός μεταναστριών -
εργαζομένων απασχολείται σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης, αλλά
είναι επίσης παρούσες σε ειδικευμένα κοινωνικά επαγγέλματα, όπως η
υγεία, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υπηρεσίες (παραδοσιακά τομείς
όπου κυριαρχούν οι γυναίκες). Μεταξύ αυτών, οι περισσότερες γυναίκες
μετανάστριες - εργαζόμενες βρίσκονται στον νοσηλευτικό τομέα.

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 67 εκατομμύρια οικιακές βοηθοί στον κόσμο,
το 80 τοις εκατό των οποίων είναι γυναίκες και 11,5 εκατομμύρια εκ των
οποίων είναι μετανάστες. Σε πολλές χώρες, οι μετανάστριες αποτελούν
μεγάλο ποσοστό των οικιακών βοηθών, των οποίων τα καθήκοντα
κυμαίνονται από το μαγείρεμα και την καθαριότητα έως τη φροντίδα
παιδιών, ηλικιωμένων και αρρώστων. Πριν από την τρέχουσα
πανδημία, ο τομέας της οικιακής εργασίας ήταν ήδη ένας από τους πιο
περιθωριοποιημένους, λιγότερο προστατευμένους και ένας από τους
λιγότερο εκτιμώμενους τομείς απασχόλησης, με τις συνθήκες εργασίας
πολλών μεταναστών οικιακών βοηθών να χαρακτηρίζονται από
ανασφάλεια και βία.

Σε κάθε στάδιο της μεταναστευτικής τους εμπειρίας, οι μετανάστριες -
εργαζόμενες μπορεί να εκτίθενται περισσότερο σε παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους
τους.

Συχνά πρέπει να αντιμετωπίσουν δύσκολες συνθήκες διαβίωσης και
εργασίας, αυξημένους κινδύνους για την υγεία, έλλειψη πρόσβασης σε
κοινωνικές υπηρεσίες και διάφορες μορφές κατάχρησης, όπως η
κατάσχεση διαβατηρίων από τους εργοδότες τους. Οι γυναίκες
μετανάστριες - εργαζόμενες συνήθως εισέρχονται σε τομείς που είναι
διαχωρισμένοι με βάση το φύλο και που είναι σε μεγάλο βαθμό άτυποι
και επομένως τους προσφέρουν ελάχιστη ή καθόλου προστασία. Αυτές
οι γυναίκες έχουν συχνά περιορισμένη ή καθόλου διαπραγματευτική
δύναμη και λίγες ή καθόλου ευκαιρίες κοινωνικής υποστήριξης.

Ο Διεθνής Οργανισμός για τη Μετανάστευση (ΔΟΜ), δεσμεύεται να
διασφαλίσει ότι οι ιδιαίτερες ανάγκες όλων των μεταναστριών
εντοπίζονται, λαμβάνονται υπόψη και αντιμετωπίζονται από τα έργα και
τις υπηρεσίες του ΔΟΜ.



Ανάγκες και Προκλήσεις

Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι μια σημαντική πρόκληση για
την απασχόληση μεταναστών - εργαζομένων στον τομέα της
φροντίδας.

Οι εργοδότες θεώρησαν ότι οι γλωσσικές δυσκολίες αποτελούσαν τη
μεγαλύτερη πρόκληση για την απασχόληση των εργαζομένων που
γεννήθηκαν στο εξωτερικό στη φροντίδα ηλικιωμένων. Οι περιορισμοί
στην ικανότητα αγγλικής γλώσσας δεν περιορίζονταν μόνο στη
γραμματική, το λεξιλόγιο ή τη γνώση της ορολογίας. Η χρήση της αργκό
και της καθομιλουμένης και οι δυσκολίες με τις διαλέκτους, θεωρήθηκαν
επίσης από τους εργοδότες και από τους μετανάστες - εργαζόμενους
σημαντικές προκλήσεις για την επικοινωνία στο χώρο εργασίας, ακόμη
και για τους μετανάστες που μιλούν αρκετά καλά αγγλικά. Οι μετανάστες
στην Ιρλανδία ανέφεραν μειωμένη αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση
τακτικών, καθημερινών εργασιών όταν λειτουργούσαν με περιορισμένη
γνώση αγγλικών. Ένας εργοδότης στις ΗΠΑ σημείωσε τα προβλήματα
που μπορεί να προκύψουν από τις δυσκολίες γλωσσικής επικοινωνίας,
λόγω της ανεπαρκούς γνώσης αγγλικών, ανάμεσα στον εργαζόμενο και
στον εργοδότη:

«Προσλαμβάνουμε πολλούς μετανάστες... και διαφέρουν πολύ ανάλογα
με το υπόβαθρό τους. Οι κάτοικοί μας παραπονιούνται πολύ για τη
δυσκολία κατανόησής τους, όσον αφορά το γλωσσικό κομμάτι, και
πιστεύω ότι αυτό οδηγεί σε μη αποδοχή τους. Ανάλογα και το
προσωπικό των μεταναστών δυσκολεύεται να δημιουργήσει σχέσεις με
τους κατοίκους. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να γίνουν αποδεκτοί και να
παρέχουν την ποιότητα της περίθαλψης, που απαιτούν οι κάτοικοι και η
διοίκηση. "

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν η χρήση της μητρικής γλώσσας των
αλλοδαπών εργαζομένων που δημιούργησε εμπόδια και προκλήσεις
μεταξύ των αλλοδαπών φροντιστών και των συναδέλφων τους,
συμπεριλαμβανομένων των γηγενών εργαζομένων και των
εργαζομένων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό με διαφορετική εθνοτική
καταγωγή. Ο γηγενής εργαζόμενος μπορεί να εκλάβει αυτή τη
συμπεριφορά ως μια μορφή κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι εργοδότες θεώρησαν ότι οι γλωσσικές δυσκολίες αποτελούσαν τη
μεγαλύτερη πρόκληση για την απασχόληση των εργαζομένων που
γεννήθηκαν στο εξωτερικό στη φροντίδα ηλικιωμένων. Οι περιορισμοί
στην ικανότητα αγγλικής γλώσσας δεν περιορίζονταν μόνο στη
γραμματική, το λεξιλόγιο ή τη γνώση της ορολογίας. Η χρήση της αργκό
και της καθομιλουμένης και οι δυσκολίες με τις διαλέκτους, θεωρήθηκαν
επίσης από τους εργοδότες και από τους μετανάστες - εργαζόμενους



σημαντικές προκλήσεις για την επικοινωνία στο χώρο εργασίας, ακόμη
και για τους μετανάστες που μιλούν αρκετά καλά αγγλικά. Οι μετανάστες
στην Ιρλανδία ανέφεραν μειωμένη αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση
τακτικών, καθημερινών εργασιών όταν λειτουργούσαν με περιορισμένη
γνώση αγγλικών. Ένας εργοδότης στις ΗΠΑ σημείωσε τα προβλήματα
που μπορεί να προκύψουν από τις δυσκολίες γλωσσικής επικοινωνίας,
λόγω της ανεπαρκούς γνώσης αγγλικών, ανάμεσα στον εργαζόμενο και
στον εργοδότη:

«Προσλαμβάνουμε πολλούς μετανάστες... και διαφέρουν πολύ ανάλογα
με το υπόβαθρό τους. Οι κάτοικοί μας παραπονιούνται πολύ για τη
δυσκολία κατανόησής τους, όσον αφορά το γλωσσικό κομμάτι, και
πιστεύω ότι αυτό οδηγεί σε μη αποδοχή τους. Ανάλογα και το
προσωπικό των μεταναστών δυσκολεύεται να δημιουργήσει σχέσεις με
τους κατοίκους. Χρειάζεται πολύς χρόνος για να γίνουν αποδεκτοί και να
παρέχουν την ποιότητα της περίθαλψης, που απαιτούν οι κάτοικοι και η
διοίκηση. "

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν η χρήση της μητρικής γλώσσας των
αλλοδαπών εργαζομένων που δημιούργησε εμπόδια και προκλήσεις
μεταξύ των αλλοδαπών φροντιστών και των συναδέλφων τους,
συμπεριλαμβανομένων των γηγενών εργαζομένων και των
εργαζομένων που γεννήθηκαν στο εξωτερικό με διαφορετική εθνοτική
καταγωγή. Ο γηγενής εργαζόμενος μπορεί να εκλάβει αυτή τη
συμπεριφορά ως μια μορφή κοινωνικού αποκλεισμού. Ενώ κάποιοι
μετανάστες αναφέρθηκαν στην πολύωρη εργασία για να
αντισταθμίσουν τις χαμηλές ωριαίες αποδοχές, άλλοι, ιδιαίτερα εκείνοι
που παρείχαν φροντίδα σε σπίτι (που ζουν σε σπίτια ηλικιωμένων),
αναφέρθηκαν σε πολλές ώρες σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη που
δεν ήταν πάντα αμειβόμενοι.

Ασφαλής Χώρος και Συνθήκες Εργασίας
Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που ευνοεί την ασφαλή
μετανάστευση. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι επαγγελματίες και το
κοινό πρέπει να ενημερώνονται καλύτερα για την ευπάθεια των
μεταναστριών - εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της ευαλωτότητάς
τους σε διακρίσεις, εκμετάλλευση και κακοποίηση σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας εργασιακής μετανάστευσης.

Ο ΔΟΜ συμβάλλει ενεργά στην προστασία των μεταναστριών -
εργαζομένων από τη βία, υλοποιώντας μια σειρά δραστηριοτήτων στους
ακόλουθους τομείς:



● Προώθηση της νόμιμης και ασφαλούς μετανάστευσης για τις
μετανάστριες - εργαζόμενες

● Προώθηση πολιτικών, που ρυθμίζουν την πρόσληψη και την
απόσπαση μεταναστριών - εργαζομένων

● Προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των
μεταναστριών εργαζομένων

● Δραστηριότητες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ικανοτήτων και της άμεσης
βοήθειας στα θύματα

● Έρευνα και συλλογή δεδομένων για τις γυναίκες και τη διεθνή
εργασιακή μετανάστευση

● Προώθηση διεθνών μεταναστευτικών πολιτικών ευαίσθητων ως
προς το φύλο

● Προώθηση του διακρατικού διαλόγου και ενίσχυση της διμερούς,
περιφερειακής, διαπεριφερειακής και διεθνούς συνεργασίας

Νόμιμη και ασφαλής μετανάστευση για γυναίκες
μετανάστριες - εργαζόμενες
Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος εργασιακής
μετανάστευσης του ΔΟΜ, είναι η προώθηση και η διευκόλυνση των
νόμιμων οδών μετανάστευσης εργατικού δυναμικού ως εναλλακτική
λύση στην παράτυπη μετανάστευση. Για παράδειγμα, στο Beitbridge της
Ζιμπάμπουε, έχει δημιουργήσει ένα εργατικό κέντρο, όπου οι πιθανοί
εργοδότες μπορούν να συνδεθούν με πιθανούς εργάτες - μετανάστες
στη Νότια Αφρική. Αυτό το έργο στοχεύει στην επισημοποίηση της
κινητικότητας του εργατικού δυναμικού μεταξύ της Ζιμπάμπουε και της
Νότιας Αφρικής, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους κατάχρησης και
εκμετάλλευσης. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η διευκόλυνση της
πρόσληψης προσωρινών αλλοδαπών εργαζομένων από τον ΔΟΜ από
την Κολομβία, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα και τον Μαυρίκιο, που
έχουν προορισμό τον Καναδά.

Βελτίωση της πρόσβασης των γυναικών σε ευαίσθητες ως προς
το φύλο πληροφορίες και εκπαίδευση για τη μετανάστευση

Ο ΔΟΜ συνεργάζεται με τις χώρες αποστολής και προορισμού για την
πρόληψη της παραπληροφόρησης των μεταναστών - εργαζομένων
μέσω δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης. Οι πιθανές μετανάστριες -
εργαζόμενες ενημερώνονται για τις διαδικασίες νόμιμης μετανάστευσης,
το κόστος και τα οφέλη της μετανάστευσης, τα δικαιώματα και τα οφέλη



που δικαιούνται στις χώρες προορισμού και απασχόλησης, καθώς και
τις υποχρεώσεις τους.

Προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας και ευημερίας των
μεταναστριών - εργαζομένων

Ο ΔΟΜ ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την παροχή του υψηλότερου εφικτού
επιπέδου σωματικής και ψυχικής υγείας για τους μετανάστες γενικά και
για τις μετανάστριες - εργαζόμενες ειδικότερα. Συμμετέχει στην παροχή
άμεσης υγειονομικής βοήθειας σε πληθυσμούς μεταναστών, μέσω
παρεμβάσεων και στρατηγικών πρόληψης για την καταπολέμηση της
κακής υγείας μεταξύ των μεταναστών και των κοινοτήτων υποδοχής
τους. Για παράδειγμα, στη Ζιμπάμπουε, ο ΔΟΜ παρέχει εθελοντική
συμβουλευτική και τεστ (VCT), προφύλαξη μετά την έκθεση στον ιό HIV
(PEP), αντισυλληπτικά και συμβουλευτική σε όσους επιζούν από βία. Οι
επιζώντες με σοβαρά ψυχικά τραύματα παραπέμπονται σε ιδρύματα
ψυχικής υγείας. Ο Οργανισμός συμμετέχει επίσης σε μια εκστρατεία
συνηγορίας για την πρόληψη της απόλυσης γυναικών σε προχωρημένα
στάδια εγκυμοσύνης ή όσων έχουν πρόσφατα γεννήσει.

Ενδυνάμωση των μεταναστριών - εργαζομένων και μείωση της
ευαλωτότητάς τους στην κακοποίηση

Η εκπαίδευση για μετανάστες - εργαζομένους, συμπεριλαμβανομένων
των ειδικευμένων και μη μεταναστών και των μελών των οικογενειών
τους, καλύπτει πτυχές όπως ο προσανατολισμός πριν από την
απασχόληση, ο πολιτιστικός προσανατολισμός, η γλώσσα και η
τεχνική/επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και δεξιότητες αντιμετώπισης
δύσκολων καταστάσεων. Η εκπαίδευση αποτελεί μια απαράμιλλη
ευκαιρία για τις μετανάστριες - εργαζόμενες να λάβουν πληροφορίες για
την απασχόληση σχετικά με συμβάσεις, παροχές, δικαιώματα και
ευθύνες, εμβάσματα, τραπεζικά συστήματα, επενδυτικές ευκαιρίες και
διαπίστευση. Ο ΔΟΜ επεκτείνει τώρα τις υπηρεσίες του για να
συμπεριλάβει τη διάδοση πληροφοριών και την ενημέρωση των
μεταναστών - εργαζομένων μετά την άφιξή τους.

Καινοτόμες
παιδαγωγικές
προσεγγίσεις

Η Lex Femme στη Σουηδία παρέχει πρόσβαση σε πληροφορίες σε
60 γλώσσες

Είναι πολύ δύσκολο για τις μετανάστριες να προστατευτούν από
επαναλαμβανόμενη βία ή να ζητήσουν δικαιοσύνη όταν δεν μιλούν τη
γλώσσα της χώρας υποδοχής ή όταν τώρα ξεκινάνε να τη μαθαίνουν.
Στη Σουηδία, η Terrafem λειτουργεί γραμμή βοήθειας, προσφέρει
εκπαίδευση και νομικές συμβουλές σε γυναίκες και κορίτσια
μετανάστριες που έχουν πέσει θύματα βίας ή που θέλουν διαζύγιο



(όπως στη Σουηδία το καθεστώς μετανάστευσης εξαρτάται από τη
μακροζωία του γάμου). Προσφέρουν αυτήν την υποστήριξη σε 60
γλώσσες. Δημοσιεύουν επίσης πληροφορίες σε πολλές γλώσσες.
Ενημερώνουν τα αγόρια και τα κορίτσια ξεχωριστά για τη
σεξουαλικότητα στα σχολεία.

Η Lex Femme στο Γκέτεμποργκ (πρώην Terrafem στο Γκέτεμποργκ)
προσφέρει συναισθηματική υποστήριξη και νομικές συμβουλές σε
διάφορες γλώσσες. Οι γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες
χρειάζονται συχνά άμεση υποστήριξη προτού έχουν την ευκαιρία να
μάθουν την τοπική γλώσσα. Η υποστήριξη στη γλώσσα του ατόμου
βοηθά τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν περίπλοκες καταστάσεις και τις
κάνει να αισθάνονται λιγότερο απομονωμένες.

Πρόταση από την PICUM για τη δημιουργία "τείχους προστασίας"
για ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες

Οι γυναίκες χωρίς έγγραφα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να
υποστούν βία, καθώς έχουν πολύ περιορισμένες επιλογές στο να
ζητήσουν βοήθεια. Οι μετανάστριες με καθεστώς διαμονής εξαρτώμενης
από το σύζυγο, συχνά δεν μπορούν να εγκαταλείψουν έναν βίαιο
σύντροφο χωρίς να διακινδυνεύσουν την κατάστασή τους στο να
απελαθούν. Οι γυναίκες χωρίς άδεια παραμονής δεν είναι εξίσου σε
θέση να καταγγείλουν με ασφάλεια τη βία, καθώς οι δημόσιες αρχές
πολύ συχνά δίνουν προτεραιότητα στην καταδίωξη ανθρώπων λόγω
της παράτυπης κατάστασής τους αντί να διασφαλίζουν την ασφάλειά
τους. Ως εκ τούτου, το PICUM αναπτύσσει ένα «τείχος προστασίας», που
είναι ένας μηχανισμός που επιτρέπει σε άτομα χωρίς έγγραφα,
συμπεριλαμβανομένων των γυναικών, να έχουν πρόσβαση στις
δημόσιες υπηρεσίες. Όταν υπάρχουν "τείχη προστασίας", οι δημόσιες
αρχές μπορούν να παρέχουν ασφάλεια και δικαιοσύνη σε γυναίκες -
θύματα βίας, που δεν έχουν νόμιμα έγγραφα, και μπορούν να
διασφαλίσουν ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν.

Καινοτομία: LAWRS στο Ηνωμένο Βασίλειο και Fisofa στη Σουηδία
βοηθούν τις μετανάστριες να ανακτήσουν την εξουσία

Η Υπηρεσία για τα Δικαιώματα των Γυναικών της Λατινικής Αμερικής
(LAWRS) συνεργάζεται με γυναίκες της Λατινικής Αμερικής στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Το έργο τους για την Ενδυνάμωση και την Ένταξη των
Γυναικών δίνει έμφαση σε μια ολιστική προσέγγιση, που λαμβάνει
υπόψη ολόκληρη την ιστορία μιας γυναίκας και τις ανάγκες/επιθυμίες
της. Βασίζεται στις ανεξάρτητες γυναίκες που αναγνωρίζουν την
ικανότητα και την ανθεκτικότητά τους. Η προσέγγιση αντιμετωπίζει
εμπόδια, όπως η γλώσσα και η έλλειψη εμπιστοσύνης σε ένα νέο
εργασιακό περιβάλλον και λαμβάνει υπόψη άλλες ευθύνες, όπως η



φροντίδα παιδιών και/ή ηλικιωμένων. Η προσέγγιση αντιμετωπίζει
επίσης την απομόνωση που μπορούν να βιώσουν οι μετανάστριες
οργανώνοντας εξόδους και χώρους κοινωνικοποίησης. Προωθεί την
αίσθηση του ανήκειν.

Μεθοδολογίες
Αξιολόγησης

Όλες οι εκπαιδευτικές συνεδρίες θα πρέπει να έχουν ως επίκεντρο τον
μαθητή. Οι εκπαιδεύσεις και οι αξιολογήσεις εμπλέκουν άμεσα τους
συμμετέχοντες και οδηγούν στην ανάληψη των μαθημάτων από αυτούς.

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης είναι πρακτική και διαδραστική, πράγμα
που σημαίνει ότι, εκτός από τη θεωρητική και εννοιολογική γνώση που
παρέχεται, οι εκπαιδευόμενοι παρακινούνται, έτσι ώστε να μοιραστούν
τις δικές τους εμπειρίες στη ζωή, δίνοντας την ευκαιρία να εφαρμόσουν
λίστες ελέγχου, παιχνίδια ρόλων, δραστηριότητες επίλυσης
προβλημάτων, συζητήσεις, συνεντεύξεις και πρωτοβουλίες που
σχετίζονται με τις δικές τους ανάγκες και προκλήσεις.

Η αποτελεσματική εκπαίδευση απαιτεί από τους εκπαιδευτές να
γνωρίζουν το ιστορικό των συμμετεχόντων τους. Οι εκπαιδευτές κάνουν
παραλληλισμούς και συνδέσεις μεταξύ του σημείου αναφοράς ενός
συμμετέχοντος και της δικής τους κατανόησης των κοινωνικών κανόνων
συμπεριφοράς της χώρας προορισμού. Οι εκπαιδευτές πρέπει να είναι
ευαίσθητοι στα διαπολιτισμικά ζητήματα που μπορεί να αμφισβητήσουν
τις πολιτιστικές αξίες και τις παραδόσεις των συμμετεχόντων και να
δημιουργούν ευκαιρίες συζήτησης για μια σειρά θεμάτων. Τα ευαίσθητα
θέματα θίγονται με τρόπο που είναι ταυτόχρονα σεβαστός και μη
επικριτικός και με τον οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να
διερευνήσουν τις δικές τους στάσεις και ανησυχίες.

Καλές
Πρακτικές

● Η επέκταση των οικονομικών ευκαιριών και η βελτίωση των
κοινωνικών υπηρεσιών και των κοινοτικών υποδομών σε
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, που είναι επιρρεπείς στην
οικονομικά προκαλούμενη εξερχόμενη μετανάστευση, είναι
σημαντικά στοιχεία για τη διαχείριση της μετανάστευσης που
εφαρμόζει ο ΔΟΜ σε διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, στην πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ο ΔΟΜ εφάρμοσε ένα
πρόγραμμα βοήθειας για τη δημιουργία εισοδήματος και την
αυτοαπασχόληση, με σκοπό την αντιμετώπιση της εμπορίας
ανθρώπων και της παράτυπης μετανάστευσης γυναικών ηλικίας 18

έως 35 ετών, που κατοικούν σε φτωχές παραμεθόριες κοινότητες. Το
έργο υποστήριξε την ίδρυση 40 μικρών επιχειρήσεων μέσω της
επαγγελματικής κατάρτισης και των μικροεπιχορηγήσεων.



● Στη Λετονία, ο ΔΟΜ υλοποιεί ένα έργο που παρέχει ευκαιρίες στις
γυναίκες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, περιορίζει τον
διαχωρισμό λόγω φύλου στον χώρο εργασίας, προάγει την
ισορροπία μεταξύ οικογενειακής ζωής και εργασίας, αναπτύσσει
αποτελεσματικές υπηρεσίες υποστήριξης και εκτονώνει τις
κοινωνικές και εθνικές εντάσεις.

● Οι μετανάστριες που δεν μιλούν λετονικά μπορούν να βελτιώσουν
τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και
τις γνώσεις τους.

● Ο ΔΟΜ συμμετέχει στις εργασίες της Επιτροπής για την Προστασία
των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών - Εργαζομένων και των
Μελών των Οικογενειών τους. Δραστηριότητες για την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστριών εργαζομένων
υλοποιούνται επίσης σε επιτόπιες αποστολές του ΔΟΜ.

● Το 2014, η «Πρωτοβουλία Δίκαιης Πρόσληψης» της ΔΟΕ είχε ως
στόχο να βοηθήσει στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και της
καταναγκαστικής εργασίας, να συμβάλλει στην προστασία των
δικαιωμάτων των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των
μεταναστών - εργαζομένων, από καταχρηστικές και δόλιες πρακτικές
κατά τη διαδικασία πρόσληψης, στη μείωση του κόστους της
μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού και στην ενίσχυση των
αναπτυξιακών αποτελεσμάτων για τους μετανάστες - εργαζόμενους
και τις οικογένειές τους, καθώς και για τις χώρες προέλευσης και
προορισμού.

Εμπειρίες Ακολουθούν δύο παραδείγματα μεταναστριών - εργαζομένων που
υπέστησαν διάφορες προκλήσεις πριν και μετά τη διαδικασία της
μετανάστευσης. Η ιστορία δεν συνέχισε όπως ξεκίνησε και τώρα αυτές
οι μετανάστριες μπορούν να εμπνεύσουν εκείνες που βιώνουν τις ίδιες
προκλήσεις που είχαν εκείνες κάποτε. Τα παραδείγματα έχουν ληφθεί
από τη σειρά που ονομάζεται «Μετανάστριες – ιστορίες που πρέπει να
ξέρετε και να πείτε» (Unwomen.org, 2017)

● Η Edna Valdez μετανάστευσε στο Χονγκ Κονγκ ως οικιακή βοηθός
το 1996. Δεν μπορούσε να πάρει άδεια και εργάστηκε
περισσότερες ώρες από ό,τι όριζε η σύμβασή της. Όταν
παραπονέθηκε, της είπαν ότι θα έπαιρνε επιδόματα μόνο μετά
από δύο χρόνια. Στο τρίτο έτος της σύμβασής της, όπου ήταν
τελικά σε θέση να λάβει επιδόματα, απολύθηκε.

«Η κύρια πρόκληση για τις μετανάστριες - εργαζόμενες είναι ότι δεν
ξέρουν τι δικαιώματα έχουν. Ακόμη και όταν υπάρχουν νόμοι και



υπηρεσίες, δεν ξέρουν πώς να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους ή να
έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη», λέει η Edna.

Λίγο μετά την αποφυλάκισή της, η Edna επέστρεψε στην επαρχία La
Union στις Φιλιππίνες και εντάχθηκε στο "Bannuan Ti La Union" ("Ήρωες
της La Union"), όπου άρχισε να εργάζεται στον τομέα για τα δικαιώματα
των γυναικών - μεταναστριών. Σήμερα, συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα
του ΟΗΕ για τις γυναίκες, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

● Η Dawa Dolma Tamang, 32 ετών, έφυγε από το απομακρυσμένο
χωριό της, το Maheshwari στο ανατολικό Νεπάλ για να εργαστεί
στο Άμπου Ντάμπι, μόνο για να κηρυχθεί ιατρικά ανίκανη για
εργασία κατά την άφιξή της. Επέστρεψε στο Νεπάλ, άπραγη.

«Μετανάστευσα γιατί ήθελα να κερδίσω ένα καλύτερο εισόδημα και να
αλλάξω τη ζωή μου», είπε, καθώς περιέγραψε τη μετανάστευση ως τον
μόνο τρόπο να ξεφύγει από τη φτώχεια, έχοντας δύο παιδιά για να
συντηρήσει και έναν αλκοολικό σύζυγο.

Τώρα, η Ντόλμα εργάζεται και αποταμιεύει χρήματα για να
αποπληρώσει τα μεταναστευτικά της δάνεια. Σύντομα θα εγγραφεί στην
εκπαίδευση για κατάρτιση επαγγελματικών και επιχειρηματικών
δεξιοτήτων ως μέρος του προγράμματος "UN Women's Advancing
Women's Economic Empowerment" στο Νεπάλ, που χρηματοδοτείται από
την κυβέρνηση της Φινλανδίας.

Υλικό

Βίντεο: Migrant Domestic Workers – Decent Work Agenda and Organizing by UN

Women Training Centre (Μετανάστριες ως Οικιακές Εργαζόμενες – Ατζέντα
Αξιοπρεπούς Εργασίας και Οργάνωση από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Γυναικών
του ΟΗΕ).

https://www.youtube.com/watch?v=eBaMxt0m0_U&t=3588s

Περαιτέρω ανάγνωση για πληροφορίες (προαιρετικό)

● Good Practices In Migrant Integration: Trainee’s Manual

https://www.osce.org/files/f/documents/a/2/393554.pdf

● Listen to the online webinars

‘Women’s Agency Tackling Violence Against Migrant and Refugee Women’ 21

February 2019. https://buff.ly/2Xna6gt

Speakers: Valentina Longo and Silvina Monteros, Network of Latin American

and Caribbean Women (Spain);

https://www.youtube.com/watch?v=eBaMxt0m0_U&t=3588s
https://www.osce.org/files/f/documents/a/2/393554.pdf
https://buff.ly/2Xna6gt


● Innovative Solutions to Protect Migrant and Refugee Rights -

Hida Salmend, Terrafem Gothenburg, now Lex Femme (Sweden);

Jelena Hnrjak, Atina (Serbia).

● ‘Counter Voices of Migrant (Undocumented and Refugee) Women Against

Neo-right Populism and Other Threats’ 28 March 2019.

https://buff.ly/2KN37fz

Speakers: Anna Zobnina, European Network of Migrant Women (ENoMW);

● ‘A Feminist View on Projects to Integrate Migrant and Refugee Women in

European Economies’ 4 April 2019.

https://wp.me/p2KSLS-1az

Speakers: Christina Moreno, founder of She Matters (Netherlands);

Lucila Granada, Director Latino-American Women’s Right Service, (UK).

● Changing Attitudes and Behaviour Towards Women Migrant Workers in ASEAN:

Technical Regional Meeting

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/p

ublication/wcms_715939.pdf

● Individual Factors Assessment Toolkit

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/DMM/MPA/7-indi

vidualfactors.pdf

● Principles and Guidelines, supported by practical guidance, on the human rights

protection of migrants in vulnerable situations

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.

pdf
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Μετανάστευση και ένταξη με βάση το φύλο στη Σλοβενία

Διεξήχθη εθνική έρευνα με συμμετέχοντες μετανάστες και κατοίκους της
Σλοβενίας. 23 γυναίκες απάντησαν στην έρευνα από τις ακόλουθες χώρες:

Γεωργία, Σερβία, Κροατία, Ιράκ, Συρία, Παλαιστίνη, Ιορδανία, ΗΠΑ, Πολωνία,

Μολδαβία και Ιράν. Ολοκληρώνοντας τα στοιχεία της έρευνας, 34,8 από τους
ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είναι άνεργοι. Όταν ρωτήθηκαν για τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν στο πλαίσιο της απασχόλησης και στο πλαίσιο της
μετανάστευσης, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι:

- Η ανεπαρκής γλωσσική ικανότητα είναι το κύριο εμπόδιο για την εύρεση
εργασίας

- Διακρίσεις λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων
- Διακρίσεις λόγω ηλικίας. (Μετανάστες μεγαλύτερης ηλικίας δηλώνουν ότι

προτιμάται ο αιτών από ιδιαίτερα μικρότερες ηλικίες)

- Οι ντόπιοι προτιμούν τους ντόπιους από τους ξένους στην αγορά
εργασίας

https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/04/Case-Study-ENG.pdf

https://www.iom.int/migration-sustainable-development-and-2030-agenda
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mt_infosheet_en.pdf
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-international-migrants-day
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-international-migrants-day
https://publications.iom.int/system/files/pdf/mt_infosheet_en.pdf
https://wideplus.org/wp-content/uploads/2020/03/WIDEOSFmigrationpub2020.pdf
https://wideplus.org/wp-content/uploads/2020/03/WIDEOSFmigrationpub2020.pdf
https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/04/Case-Study-ENG.pdf


Μελέτη Περίπτωσης 2
Διυπηρεσιακή Ανθρωπιστική Αξιολόγηση για την Ισότητα των Φύλων και την

Ενδυνάμωση Γυναικών και Κοριτσιών, IAHE GEEWG - Μελέτη περίπτωσης:

Κολομβία (Οκτώβριος 2020)

Αυτή η μελέτη περίπτωσης είναι μια προσπάθεια διερεύνησης της δυναμικής,

των μηχανισμών, των εργαλείων και των πρακτικών, που επιτρέπουν ή
εμποδίζουν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση των
γυναικών και των κοριτσιών στην εισροή προσφύγων, μεταναστών και
επαναπατρισθέντων από τη Βενεζουέλα στην Κολομβία , με στόχο να συμβάλει
στην προώθηση των προβληματισμών και της μάθησης σε παγκόσμιο επίπεδο
και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας/υποστήριξης.

Σημαντικά ευρήματα:

- Προτεραιότητα δόθηκε σε θέματα γυναικών και προστασίας (μεγάλη ανάγκη).

Εξετάζεται επίσης η προστασία των παιδιών.

- Η συμμετοχή διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων είναι σπάνια. Η προσέγγιση
του φύλου επικεντρώθηκε κυρίως στις γυναίκες/κορίτσια και σε ορισμένες
περιπτώσεις στον πληθυσμό LGBTI, δεν περιλαμβάνει άλλο τύπο πληθυσμού,

όπως ηλικιωμένους, εθνοτικές ομάδες ή ακόμη και άνδρες.

- Δεν ελήφθησαν υπόψη οι ανάγκες των ηλικιωμένων, παρά το γεγονός ότι
αποτελούν μεγάλο ποσοστό του νέου κύματος μεταναστών

https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/5._IAHE_GEEWG_Colombia

_Case_Study.pdf

Τεστ και Δραστηριότητες Αυτοαξιολόγησης + ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Σύμφωνα με την Εθνοσυνέλευση, για την ενδυνάμωση των μεταναστριών
εργαζομένων, το πιο λειτουργικό ψήφισμα είναι:
a. Παροχή πολιτικών που να καλύπτουν τις ανάγκες των μεταναστριών
b. Συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ιδίως στον

επίσημο τομέα
c. Εξετάστε το είδος της μετακίνησης στο πλαίσιο της μετανάστευσης

2. Ποιες από τις προτάσεις δεν είναι σωστές;

a. Η προώθηση νόμιμων διαύλων μετανάστευσης μειώνει τους κινδύνους
κατάχρησης και εκμετάλλευσης.

b. Η υποστήριξη των μεταναστριών για να ξεπεράσουν το γλωσσικό
εμπόδιο θα ενισχύσει το επίπεδο κοινωνικής ενσωμάτωσής τους και τις
συνθήκες απασχόλησης.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/5._IAHE_GEEWG_Colombia_Case_Study.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/5._IAHE_GEEWG_Colombia_Case_Study.pdf


c. Η προστασία της υγείας των μεταναστών εργαζομένων είναι
ευθύνη που ανήκει μόνο στις τοπικές κοινωνίες.

3. Στο πλαίσιο της παροχής φροντίδας, ποιο από τα παρακάτω δεν είναι
κατάλληλο να λάβει χώρα στην εκπαίδευση;

a. Οργανωτική κουλτούρα
b. Ατομοκεντρική φροντίδα
c. Περιβάλλον φροντίδας
d. Ευαισθησία στις ανάγκες των πελατών
e. Ιατρικές διαδικασίες

4. Ο ΔΟΜ παρέχει εκπαίδευση για να ενδυναμώσει τις μετανάστριες
εργαζόμενες και να μειώσει την ευπάθειά τους στην κακοποίηση. Ποιο από
τα παρακάτω δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής αυτών των
εκπαιδεύσεων;

a. προϋπηρεσιακός προσανατολισμός και πολιτιστικός
προσανατολισμός

b. γλώσσα και τεχνική/επαγγελματική κατάρτιση
c. ανθρώπινο δυναμικό
d. πληροφορίες για την απασχόληση σχετικά με συμβάσεις, παροχές,

δικαιώματα και ευθύνες
e. τραπεζικά συστήματα

5. Πώς ονομάζεται η δράση του ΔΟΕ το 2014 για την ενίσχυση των νόμων
γύρω από τη διεθνή πρόσληψη εργατικού δυναμικού, για την προώθηση
δίκαιων επιχειρηματικών πρακτικών;

a. Fair Recruitment Initiative (FRI)

b. Ethical Trading Initiative

c. OHCHR

d. IOM

e. Global Migration Group (GMG)

Γραπτή Εργασία

Μέσα στην Εργαλειοθήκη (We Care - IO4), έχει παρασχεθεί μια λίστα ελέγχου
(Παράρτημα I) που περιλαμβάνει πιθανές προκλήσεις που μπορεί να
αντιμετωπίσουν οι μετανάστριες και οι μαθητές καλούνται να σημειώσουν αυτές
που έχουν βιώσει. Για τη γραπτή εργασία, επιλέξτε μία από αυτές τις προκλήσεις
που επιλέγονται από τον εκπαιδευόμενο και επεξεργαστείτε ένα σύνολο
στρατηγικών για να ξεπεράσετε αυτήν την πρόκληση. Για να το κάνετε αυτό,

λάβετε υπόψη όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες (διεθνείς συνθήκες, νομικούς
κανονισμούς, οργάνωση που υποστηρίζει τις μετανάστριες και τα έργα και τις



πρωτοβουλίες τους) κατά την επεξεργασία αυτών των στρατηγικών.

(Οποιαδήποτε πρόκληση μπορεί να επιλεγεί και να επεξεργαστεί)



Μαθησιακή
Ενότητα N°3



Μαθησιακή Ενότητα Ν°3: Καινοτόμες πρακτικές στον
προσανατολισμό για την υποστήριξη των μεταναστριών σε
τομείς περίθαλψης

Μαθησιακή Ενότητα n° 3

Καινοτόμες πρακτικές στον προσανατολισμό για την υποστήριξη
των μεταναστριών σε τομείς περίθαλψης

Εισαγωγή Αυτό το κεφάλαιο παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για να
βοηθήσει τους επαγγελματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις
για την υποστήριξη των μεταναστριών που εργάζονται σε τομείς άτυπης
φροντίδας. Η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με θεωρητικές
προσεγγίσεις, εννοιολογική γνώση, καινοτόμες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις, μεθοδολογίες αξιολόγησης, καλές πρακτικές και
εμπειρίες σχετικά με την καθοδήγηση για την υποστήριξη των
μεταναστριών σε τομείς φροντίδας, υποστηρίζοντάς τις μετανάστριες σε
τομείς όπως:

- Προοπτική Καριέρας
- Καθοδήγηση για επαναπροσανατολισμό
- Προσωπικές στρατηγικές μάρκετινγκ
- Δικτύωση και Κοινωνική Ένταξη
- Υποστήριξη ψυχικής υγείας

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, οι επαγγελματίες που εργάζονται με
μετανάστριες θα μπορούν να:

- Προσδιορίσουν το χάσμα δεξιοτήτων των μεταναστριών που
εργάζονται σε τομείς περίθαλψης

- Αναγνωρίσουν την πολιτιστική ποικιλομορφία των μεταναστριών
- Αναγνωρίσουν τις πτυχές σταδιοδρομίας των τομέων

περίθαλψης
- Αναγνωρίσουν τα προειδοποιητικά σημάδια/συνθήκες

προβλημάτων ψυχικής υγείας των μεταναστριών που εργάζονται
σε τομείς φροντίδας

- Γνωρίζουν υποστηρικτικές πρακτικές, όπως η προοπτική
σταδιοδρομίας και η καθοδήγηση για επαναπροσανατολισμό

Διάρκεια



7 ώρες για τα μαθήματα και 7 ώρες για την εξάσκηση των ασκήσεων.

Περιεχόμενο

Θεωρητική
Προσέγγιση

Η άτυπη περίθαλψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος όλων των ευρωπαϊκών
συστημάτων μακροχρόνιας περίθαλψης και συχνά θεωρείται ως μια
οικονομικά αποδοτική στρατηγική για την αποφυγή της
ιδρυματοποίησης και για να επιτραπεί στους ασθενείς να παραμείνουν
στο σπίτι. Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των φροντιστών είναι
γυναίκες και ιδιαίτερα εκείνοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο αποτελούν
σημαντικό μέρος του εργατικού δυναμικού και αντιμετωπίζουν
πολυάριθμες προκλήσεις (Informal Care in Europe; European Commission,

2018). Πολλά σπίτια συνήθως τους απασχολούν χωρίς να τους
παρέχουν κατάλληλο μισθό, κοινωνική ασφάλιση ή εργασιακά
δικαιώματα. Οι διακρίσεις και η κακοποίηση είναι ιδιαίτερα συχνές
μεταξύ των μεταναστριών σε παράτυπα περιβάλλοντα (Συμβουλευτική
Επιτροπή για τις Ίσες Ευκαιρίες Γυναικών και Ανδρών, 2021)

Η εργασία στον άτυπο τομέα, μερικές φορές γνωστή ως «γκρίζα
οικονομία», συχνά αφήνει τις γυναίκες χωρίς την προστασία της
εργατικής νομοθεσίας, καθώς και χωρίς κοινωνικές παροχές, όπως
συντάξεις, ασφάλιση υγείας και αναρρωτική άδεια μετ' αποδοχών.

Συχνά αναγκάζονται να εργάζονται με μικρότερη αμοιβή και σε
επικίνδυνες εργασιακές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου
σεξουαλικής παρενόχλησης. Οι γυναίκες αυτές υφίστανται
μακροπρόθεσμες συνέπειες, λόγω έλλειψης κοινωνικών διασφαλίσεων
(UN Women, 2015)

Η άτυπη φροντίδα έχει όλα τα κριτήρια του χρόνιου στρες, καθώς
δημιουργεί σωματική και ψυχολογική καταπόνηση με την πάροδο του
χρόνου και χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο απρόβλεπτου και
ανεξέλεγκτου άγχους. (Άτυπη Φροντίδα στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, 18).

Για να μετριαστούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον
τομέα της άτυπης περίθαλψης, είναι σημαντικό να τους προσφέρουμε
δομημένη υποστήριξη με απώτερο στόχο να τις βοηθήσουμε στη
μετάβασή τους προς τον επίσημο τομέα περίθαλψης ή σε άλλες θέσεις
εργασίας που είναι πιο κατάλληλες για τις ικανότητές τους. Οι
επαγγελματίες που εργάζονται με μετανάστριες θα πρέπει να
αναγνωρίσουν την ανάγκη επισημοποίησης της εργασίας τους, καθώς
οι δημογραφικές αλλαγές θα την καταστήσουν ακόμη πιο σημαντική στο
μέλλον.



Για αυτούς ακριβώς τους λόγους, αυτό το κεφάλαιο υποστηρίζει την ιδέα
της παροχής υποστήριξης και καθοδήγησης σε τρεις τομείς:

- Επαγγελματικός προσανατολισμός: Προοπτική καριέρας με
βάση τις δεξιότητες και καθοδήγηση για επαναπροσανατολισμό

- Επαγγελματική δικτύωση: Κοινωνική συμμετοχή και στρατηγικές
μάρκετινγκ για την προώθηση των δεξιοτήτων στους εργοδότες

- Ευεξία: Υποστήριξη ψυχικής υγείας

Εννοιολογική
γνώση

Καινοτόμες πρακτικές στον προσανατολισμό

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Η εύρεση εργασίας και η πρόοδος σε ένα επάγγελμα που
ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και τους προσωπικούς σας στόχους
θα σας βοηθήσει να νιώσετε πλήρεις και ικανοποιημένοι στη ζωή σας.

Να θυμάστε ότι ξοδεύετε περίπου 90.000 ώρες στη δουλειά κατά τη
διάρκεια μιας ζωής, ή περίπου το 1/3 της ζωής σας.

Ωστόσο, η αναγνώριση και η απόκτηση της κατάλληλης εργασίας
μπορεί να είναι δύσκολη και απαιτεί καλή προετοιμασία και κάποιον που
μπορεί να σας προσανατολίσει στη σωστή κατεύθυνση. Ως
επαγγελματίας με δεξιότητες επαγγελματικού προσανατολισμού,

μπορείτε να βοηθήσετε γυναίκες να βρουν την κατάλληλη
επαγγελματική πορεία ή να αναγνωρίσουν πραγματικά τις ικανότητές
τους.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να έχει μεγάλο αντίκτυπο
στην οικονομική, κοινωνική και ψυχολογική ευημερία των μεταναστών,

εάν εφαρμοστεί σωστά. Μέσα από τον επαγγελματικό προσανατολισμό,

οι μετανάστριες μπορούν να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις
πληροφορίες που χρειάζονται για να ανακαλύψουν επαγγελματικές
εναλλακτικές λύσεις αντί να επιμείνουν σε μία μόνο επιλογή ή να
προωθήσουν και να εξελίξουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία
στο υπάρχον επάγγελμά τους.

Ως επαγγελματίας που παρέχει υποστήριξη επαγγελματικής
καθοδήγησης σε μετανάστριες, πρέπει να έχετε βασικές δεξιότητες
όπως:

- Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες
- Δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης
- Ικανότητες επίλυσης προβλημάτων
- Ικανότητα να ενθαρρύνετε άλλους



- Να είστε εμπιστευτικοί
- Ικανότητα να παίρνετε αποφάσεις χωρίς να κρίνετε

Συμπεριληπτική στάση/συμπεριφορά

Πρόβλεψη Προοπτικών Καριέρας/Σταδιοδρομίας

Μία από τις πιο σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας
επαγγελματίας που παρέχει υποστήριξη επαγγελματικού
προσανατολισμού σε μετανάστριες, ονομάζεται Πρόβλεψη Προοπτικών
Καριέρας/Σταδιοδρομίας, δηλαδή η ικανότητα να προβλέπει την
κατάλληλη επαγγελματική σταδιοδρομία κάποιου με βάση πολλούς
πολυδιάστατους παράγοντες όπως:

- επαγγελματική σταδιοδρομία του ατόμου
- υπάρχουσες δεξιότητες του ατόμου
- αναγνώριση πτυχών σταδιοδρομίας
- διαθέσιμοι πόροι
- τρέχουσες συνθήκες
- τάσεις εργασίας/ανάγκες της αγοράς εργασίας
- ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων

Όπως μπορείτε να δείτε, οι παράγοντες είναι πολλαπλοί και έτσι θα
πρέπει να εφαρμοστεί μια αναλυτική χαρτογράφηση προοπτικών
καριέρας.

Κατά τη διάρκεια των συνεδριών με τους δικαιούχους σας, πρέπει να
σχεδιάσετε μια αναλυτική διαδικασία βήμα προς βήμα πριν προβλέψετε
την ιδανική επαγγελματική σταδιοδρομία. Επίσης, βασιστείτε σε
απαντήσεις των ερωτήσεων, όπως:

-Τι αρμοδιότητες έχει ο δικαιούχος;

-Ποιο είναι το εκπαιδευτικό υπόβαθρο;

-Ποιες είναι οι διαθέσιμες εκπαιδευτικές επιλογές (κέντρα ΕΕΚ, πρακτική
-άσκηση κ.λπ.) ακόμα κι αν δεν έχει εκπαιδευτικό υπόβαθρο;

-Του αρέσει η δουλειά που κάνει τώρα;

-Θα τον ενδιέφερε να κάνει επίσημη καριέρα;

-Τι του αρέσει να κάνει για να ζήσει;

-Ποιες είναι οι τάσεις στην αγορά εργασίας;

-Ποιες ευκαιρίες μπορούμε να εκμεταλλευτούμε;



-Απαντώντας αυτά, θα ανακαλύψετε πώς τα πάντα αποκτούν συνοχή
και δομημένη τάξη.

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Πολλές από τις δικαιούχους μετανάστριες σας θα διστάσουν όταν
πρόκειται για αλλαγή επαγγελματικής πορείας. Μερικοί από τους πιο
σημαντικούς λόγους είναι ότι φοβούνται να δοκιμάσουν κάτι νέο, έχουν
ανησυχίες ότι δεν θα αντεπεξέλθουν και μετά θα μείνουν χωρίς μισθό,

μπορεί να έχουν ελπίδες ότι στην υπάρχουσα δουλειά τους τα
πράγματα θα βελτιωθούν, ότι δεν έχουν αρκετές ευκαιρίες για αλλαγή
καριέρας (έλλειψη δεξιοτήτων, δικτύωση κ.λπ.) ή απλά δεν γνωρίζουν τη
διαδικασία μετάβασης σταδιοδρομίας.

Αλλά γιατί κάποιος να θέλει να αλλάξει καριέρα; Η χαμηλή ικανοποίηση
από την εργασία και την καριέρα, η έλλειψη επιλογών επαγγελματικής
ανάπτυξης, η μη ικανοποιητική απόδοση στην εργασία, το υπερβολικό
εργασιακό άγχος, η έλλειψη εργασιακής ασφάλειας, η ανεπαρκής
αμοιβή και τα προσωπικά συμφέροντα που δεν ευθυγραμμίζονται με την
τρέχουσα επαγγελματική ταυτότητα είναι μερικές μόνο από τις αιτίες.

Εάν δείτε ότι η δικαιούχος σας δεν είναι ικανοποιημένη με έναν από
αυτούς τους παράγοντες (εργαλεία αξιολόγησης περιλαμβάνονται στην
Εργαλειοθήκη για να διευκολυνθεί αυτή η διαδικασία), ήρθε η ώρα να τη
βοηθήσετε να αλλάξει καριέρα, που μπορεί να ικανοποιήσει τις
απαιτήσεις της. Η πρόβλεψη σταδιοδρομίας και ο
επαναπροσανατολισμός συνδέονται, αφού η πρόβλεψη έχει να κάνει με
το να εντοπιστεί μια θέση εργασίας που πληροί όλες τις απαιτήσεις της
δικαιούχου, ενώ ο επαναπροσανατολισμός σταδιοδρομίας αναφέρεται
σε ένα μεθοδευμένο σύνολο ενεργειών.

Επαγγελματική Δικτύωση

Όταν ένας μετανάστης ή πρόσφυγας εγκατασταθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια. Πρέπει να βρουν ένα μέρος για
να ζήσουν, να προσαρμοστούν σε ένα νέο έθνος και πολιτισμό, να
μάθουν μια νέα γλώσσα, να αντιμετωπίσουν προηγούμενα τραύματα και
να βρουν πόρους για να επιβιώσουν. Μία από τις πιο σημαντικές
πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες είναι η
εύρεση κατάλληλης απασχόλησης και, παραδόξως, οι δυσκολίες των



νεοφερμένων στην εύρεση εργασίας συχνά αποδίδονται στην έλλειψη
δικτύωσης και αναφορών, παρά στην έλλειψη ικανοτήτων ή
προσόντων.

Αυτή η δυσκολία στην εύρεση εργασίας, μερικές φορές δεν οφείλεται
στις διακρίσεις που βιώνουν αλλά στο γεγονός ότι περίπου τα 2/3 των
διαθέσιμων θέσεων εργασίας καλύπτονται μέσω συστάσεων. Στην ΕΕ,

οι βιομηχανίες με υψηλό αριθμό επαγγελμάτων χαμηλής και μέσης
ειδίκευσης απασχολούν την πλειονότητα των μεταναστριών, ενώ είναι
σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι μετανάστριες υπερεκπροσωπούνται
στους τομείς περίθαλψης και πιο συγκεκριμένα σε άτυπα περιβάλλοντα
(ΟΟΣΑ, 2020). Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μισός πληθυσμός μεταναστών
στην ΕΕ είναι γυναίκες, οι πιθανότητες των δικαιούχων σας στο να
έχουν συνομηλίκους και γνωστούς, που εργάζονται εκτός των τομέων
περίθαλψης είναι λιγότερες.

Για να αλλάξουν αυτές οι τάσεις θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα δομημένο
σχέδιο αυτοπροβολής - μάρκετινγκ και κοινωνικής συμμετοχής.

Στρατηγικές Μάρκετινγκ - Αυτοπροβολής

Η προώθηση των επιτευγμάτων και των ικανοτήτων μας με
αυτοπεποίθηση και πεποίθηση είναι πραγματικά πρόκληση και απαιτεί
μεγάλο σχεδιασμό και υποστήριξη. Μερικοί άνθρωποι θεωρούν την
αυτοπροβολή ως ένα μη ελκυστικό εγωιστικό χαρακτηριστικό (Marcus,

2015). Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου η αυτοπροβολή μπορεί να
έχει αρνητικό αντίκτυπο εάν εφαρμόζεται λανθασμένα και στην
πραγματικότητα θυμίζει χαρακτηριστικά αλαζονείας, αλλά αν
προσπαθήσετε να «πουλήσετε» τις δεξιότητές σας με τον σωστό τρόπο,

θα κερδίσετε την κατάλληλη αναγνώριση.

Στην περίπτωσή σας, οι μετανάστριες συχνά δεν «επιδεικνύουν» τις
ικανότητές τους και πολλοί εργοδότες δεν αναγνωρίζουν τις δεξιότητές
τους. Έτσι, χάνουν πολύτιμες ευκαιρίες για να ενισχύσουν την καριέρα
τους με το να μην μιλούν ιδιαίτερα για τον εαυτό τους. Εξάλλου, αν δεν
είσαι διατεθειμένος να εκτιμήσεις τον εαυτό σου, ποιος θα ήταν;

Το "μάρκετινγκ" του εαυτού σας έχει να κάνει με την επίδειξη της πείρας
και των ταλέντων σας σε εργοδότες και εταιρείες, ώστε να μπορείτε να
τους πείσετε να σας προσλάβουν. Η διά ζώσης επικοινωνία και οι
πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να



χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του εαυτού μας. Λαμβάνοντας
μερικά παραδείγματα, το "ήμουν φροντιστής για 5 χρόνια" ακούγεται
λιγότερο εντυπωσιακό από το "Για πέντε χρόνια, ήμουν υπεύθυνος για
την ένδυση, την υγιεινή και την κύρια φροντίδα ενός εξαρτώμενου
ηλικιωμένου, καθώς και για την παρέα τόσο εντός όσο και εκτός του
σπιτιού." Παρά τις δυσκολίες, του παρείχα τις υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες που του άξιζαν.»

Στη δεύτερη περίπτωση αναδεικνύονται οι δυσκολίες του επαγγέλματος
ενώ ταυτόχρονα οι αναφέρονται οι δεξιότητες των εργαζομένων.

Κοινωνική Συμμετοχή

Μία από τις μεγαλύτερες μεθοδολογίες για την ενίσχυση της δικτύωσης
των μεταναστριών είναι η Κοινωνική Συμμετοχή. Η συμμετοχή των
μεταναστών σε κοινωνικές και κοινοτικές ομάδες και δραστηριότητες
έχει την ικανότητα να καλλιεργεί φιλίες και ένα κοινό αίσθημα
"κοινότητας" μεταξύ των μεταναστών και των κατοίκων της περιοχής,

προάγοντας έτσι την κοινωνική ένταξη, τη συναισθηματική ευημερία και
την ανθεκτικότητα. Επιπλέον, εμπλουτίζει τις προοπτικές απασχόλησης,

καθώς μέσω κοινωνικών δραστηριοτήτων η μετανάστρια μπορεί να
είναι σε θέση να βρει πιθανούς εργοδότες. Παρόλο που μπορεί να
ακούγεται κάτι απλό, στην πραγματικότητα δεν είναι επειδή πολλοί
παράγοντες μπορεί να εμποδίσουν τις μετανάστριες να είναι κοινωνικά
ενεργές. Οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν μια διπλή πρώτη πρόκληση,

είναι και «μετανάστες» και «γυναίκες», κάτι που αυξάνει την πιθανότητα
να γίνουν διακρίσεις, να αποκλειστούν και να είναι ευάλωτες. Ως
επαγγελματίας θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι μια γυναίκα μετανάστρια
μπορεί να έχει θρησκευτικά καθήκοντα, οικογενειακές και μητρικές
υποχρεώσεις ή ακόμη και συζυγικές δεσμεύσεις, όπως για παράδειγμα,

σε ορισμένους πολιτισμούς δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό για μια
γυναίκα να συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες χωρίς την έγκριση
του συζύγου ή και μαζί του.

Ευεξία

Οι μετανάστριες που φροντίζουν μπορεί να αντιμετωπίσουν σημαντικά
επίπεδα άγχους και κοινωνικής απομόνωσης, που μπορεί να βλάψουν
την υγεία και την ποιότητα ζωής τους. Έχουν επίσης αναφερθεί



παραδείγματα εκμετάλλευσης και κατάχρησης. Οι οικιακές βοηθοί
πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τους σωματικούς περιορισμούς
και τους επαγγελματικούς κινδύνους της δουλειάς. Είναι μια σωματικά
και συναισθηματικά απαιτητική καριέρα που συνοδεύεται από το δικό
της σύνολο κινδύνων για την υγεία. Αυτές οι γυναίκες εργαζόμενες
έχουν περισσότερους κινδύνους από εκείνες σε άλλους κλάδους λόγω
των πολλών ωρών εργασίας τους, της έκθεσης σε χημικά προϊόντα, της
μοναχικής απασχόλησης και του μεγάλου ψυχολογικού φόρτου. Το
2016, οι πάροχοι ασφάλισης υγείας στη Γαλλία ανέφεραν ότι κατά μέσο
όρο το 9,4 τοις εκατό των ατυχημάτων οδηγούν σε απώλεια εργασίας ή
μόνιμη αναπηρία στον κλάδο της προσωπικής βοήθειας και φροντίδας,

σε σύγκριση με το 6% για τον κατασκευαστικό τομέα και το 3,3 τοις εκατό
συνολικά. Απλές αλλά επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως το στύψιμο
μιας σφουγγαρίστρας μπορεί να γίνουν δύσκολες και να οδηγήσουν σε
σοβαρά μυοσκελετικά προβλήματα (Lebrun & Decker, 2019). Παρά τις
ζωτικής σημασίας υπηρεσίες που προσφέρουν, είναι από τους
υπαλλήλους που υφίστανται τη μεγαλύτερη εκμετάλλευση και
κακοποίηση στον κόσμο. Συχνά εργάζονται 14 έως 18 ώρες την ημέρα,

επτά ημέρες την εβδομάδα, με σημαντικά χαμηλότερη αμοιβή από τον
βασικό μισθό. Μπορεί να περιορίζονται στην εργασία τους και να
αντιμετωπίζουν σωματική και σεξουαλική κακοποίηση (Human Rights

Watch, 2012). Μερικές προειδοποιητικά σημάδια που μπορείτε να βρείτε
σε μια γυναίκα είναι:

-Νευρικότητα

-Απομόνωση

-Κατάθλιψη

-Φόβος να μιλήσει

-Φοβάται να μιλήσει

-Λέει συνεχώς ψέματα για τις συνθήκες εργασίας

-Εμφανίζει σωματικά σημάδια βίας

Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι πολύ εύκολο για μια γυναίκα μετανάστρια να
αποκαλύψει τον θύτη, καθώς συχνά υπομένει τη βία για να διατηρήσει
τη δουλειά ή μπορεί να πιστεύει ότι ο θύτης έχει τη δύναμη να απελάσει
τα παιδιά της. Ως επαγγελματίας, η υποστήριξη που μπορείτε να
παρέχετε σε αυτή την περίπτωση είναι α) να προσδιορίσετε τα
προειδοποιητικά σημάδια β) να δημιουργήσετε σχέσεις με τον δικαιούχο



σας γ) να συμβουλευτείτε τον κατάλληλο ειδικό (ψυχολόγο, αστυνομία
κ.λπ.).

Καινοτόμες
παιδαγωγικές
προσεγγίσεις

1. Το πρόγραμμα "NOW" – New Opportunities for Women – έχει ως
στόχο να εμπνεύσει μέσα από γυναικεία πρότυπα και ηγέτες στις
τοπικές μας κοινωνίες. Μέσα από βίντεο, περιπτωσιολογικές
μελέτες και ιστορίες, το πρόγραμμα NOW έχει αναπτύξει μια
σειρά εκπαιδευτικού υλικού και εργαλείων αυτο-ανάπτυξης για
να βοηθήσει τις γυναίκες, ιδιαίτερα τις γυναίκες από κοινότητες
μεταναστών, να ενστερνιστούν ηγετικούς ρόλους σε όλες τις
πτυχές της ζωής τους. Το έργο έχει δημιουργήσει ένα διακρατικό
δίκτυο από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την
Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Ισλανδία και την Πορτογαλία
– πολύτιμης υποστήριξης μέσω της μάθησης από ομοτίμους, της
ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών. Αυτό μας έδωσε τη
δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια μοναδική διαδικτυακή
κοινότητα, όπου οι γυναίκες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε
υποστήριξη και συμβουλές για να αντιμετωπίσουν βασικές
προκλήσεις. Το έργο θα ενδυναμώσει τις γυναίκες με
μεταναστευτικά υπόβαθρα, για να ενισχύσουν τις ηγετικές τους
φιλοδοξίες και δεξιότητες και θα παράσχει πλατφόρμες για
δικτύωση και ενσωμάτωση. Αυτός ο διαδικτυακός χώρος έχει
σχεδιαστεί για να επιτρέπει στις γυναίκες να έχουν πρόσβαση σε
μια σειρά εκπαιδευτικού υλικού, βίντεο και υποστήριξης, τα οποία
θα υποστηρίξουν τις γυναίκες - ηγέτες και τις μετανάστριες, έτσι
ώστε να αναγνωρίσουν τις δυνάμεις και τις ιδιότητές τους ως
ηγέτες και να αναπτύξουν τις δικές τους ηγετικές δεξιότητες. Τα
υλικά που περιλαμβάνονται σε αυτήν την πλατφόρμα θα
εμπνεύσουν και θα ενθαρρύνουν τις μετανάστριες να κάνουν τα
επόμενα βήματα σε ηγετικούς ρόλους στη ζωή τους και να
αποκτήσουν τις δεξιότητες και την υποστήριξη που χρειάζονται
για να επιτύχουν τους στόχους τους.

2. Στην Ουκρανία, ο Διεθνής Οργανισμός για τους Μετανάστες είναι
μέλος της "Πρωτοβουλίας Διαφορετικότητας", ενός δικτύου με
πάνω από 50 πολιτικές, επιχειρηματικές, κυβερνητικές και
διπλωματικές οργανώσεις αφιερωμένες στην προώθηση της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της ευημερίας των μεταναστών,

των προσφύγων και των μειονοτήτων. Ο ΔΟΜ, σε συνεργασία με
ΜΚΟ και κυβερνητικούς εταίρους, διατηρεί μια ενοποιημένη και
ενιαία βάση δεδομένων για την καταγραφή περιπτώσεων που
υπάρχουν υπόνοιες για ρατσιστικά κίνητρα. Επιπλέον, ο ΔΟΜ



παρακολουθεί τις τάσεις και προσφέρει ad ιατρική βοήθεια σε
θύματα επιθέσεων με ρατσιστικά κίνητρα, ενώ οι ομάδες εταίρων
παρέχουν νομική υποστήριξη, όπως απαιτείται.

Μεθοδολογίες
Αξιολόγησης

Μπορείτε να αξιολογήσετε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ευθύνες
που απέκτησαν οι μετανάστριες μέσω μιας σειράς μεθοδολογιών,

συμπεριλαμβανομένων φυσικών ή διαδικτυακών μέσων. Μερικές
προτεινόμενες μεθοδολογίες είναι:

-Ημιδομημένες συνεντεύξεις

-Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης

-Κουίζ γνώσεων

-Εργασίες που βασίζονται σε προγράμματα

-Παιχνίδια ρόλων και προσομοιώσεις

-Ψυχομετρικά ερωτηματολόγια

Ένα καλύτερο παράδειγμα είναι το Ευρωπαϊκό Έργο Erasmus+ KA2

«ASSESS PLUS» (Υποστήριξη των ελέγχων δεξιοτήτων στην εκπαίδευση
ενηλίκων μέσω ψηφιακών εργαλείων) που στοχεύει να υποστηρίξει τους
ελέγχους δεξιοτήτων στην εκπαίδευση ενηλίκων μέσω καινοτόμων
ψηφιακών εργαλείων και προϊόντων για να καταστήσει διαθέσιμο τον
έλεγχο δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης δεξιοτήτων,

που αποκτώνται μέσω της άτυπης και μη τυπικής μάθησης και
διευκολύνουν την πρόοδο ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση. Ο έλεγχος
δεξιοτήτων είναι μια διαδικασία που στοχεύει στον εντοπισμό και την
ανάλυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων ενός
ατόμου, συμπεριλαμβανομένων και των κινήτρων του/της προκειμένου
να καθοριστεί ένα πρόγραμμα σταδιοδρομίας ή/και να προγραμματιστεί
ένα σχέδιο επαγγελματικού αναπροσανατολισμού ή κατάρτισης. Ο
στόχος ενός ελέγχου δεξιοτήτων είναι να βοηθήσει το άτομο να αναλύσει
το ιστορικό της σταδιοδρομίας του, να αυτοαξιολογήσει τη θέση του/της
στο εργασιακό περιβάλλον και να σχεδιάσει μια επαγγελματική πορεία ή
σε ορισμένες περιπτώσεις να προετοιμαστεί για την επικύρωση των μη
τυπικών ή άτυπων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ωστόσο, όπως
αποδεικνύεται από προηγούμενες έρευνες και προγράμματα, η σχέση
μεταξύ επικύρωσης και ελέγχων δεξιοτήτων δεν είναι πάντα σαφής στα
ενδιαφερόμενα μέρη. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το εργαλείο είναι
απαραίτητο για τη διαδικασία της Πρόβλεψης Σταδιοδρομίας.



Όσον αφορά την αξιολόγηση της ψυχικής υγείας των δικαιούχων, ένα
καλό παράδειγμα είναι το χρηματοδοτούμενο από την Ευρώπη
πρόγραμμα με την ονομασία «AMORAY». Ακόμα κι αν έχει σχεδιαστεί για
Youth Workers, μπορεί να προσαρμοστεί και σε άλλους επαγγελματίες.

Με βάση μια ανάλυση αναγκών στην αρχή του έργου, η εταιρική σχέση
θα αναπτύξει το «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Σπουδών για την
αξιολόγηση της ψυχικής υγείας προσφύγων και αιτούντων άσυλο από
Νέους ηλικιακά Εργαζόμενους», ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση (ECVET) και διασφαλίζοντας ότι η κατάρτιση μπορεί να
οδηγήσει σε επαγγελματική πιστοποίηση σε επίπεδο ΕΕ. Το
πρόγραμμα σπουδών θα θέσει τις βάσεις για την ανάπτυξη του
περιεχομένου της εκπαίδευσης. Η πλατφόρμα AMORAY θα παρέχει
πρόσβαση στο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, θα έχει ένα φόρουμ

επικοινωνίας και μια πύλη στο σχετικό ψυχοεκπαιδευτικό υλικό.

Καλές
Πρακτικές

1. Το έργο "BOOST" στοχεύει στην προώθηση της παγκόσμιας
ανάπτυξης ικανοτήτων των ευάλωτων γυναικών για να
προωθήσουν την κοινωνική τους ένταξη και να υποστηρίξουν την
επαγγελματική τους πορεία. Μέσω ενός εξατομικευμένου
προγράμματος καθοδήγησης που παρουσιάζεται με τη μορφή
εργαλειοθήκης, το BOOST θα εξοπλίσει επίσης τους
επαγγελματίες, ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν καλύτερα
αυτές τις γυναίκες για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν καθημερινά. Το BOOST υιοθετεί μια προσέγγιση
"από κάτω προς τα πάνω" και θα εμπλέκει και τις δύο
ομάδες-στόχους (δηλαδή γυναίκες και επαγγελματίες) σε όλες τις
βασικές φάσεις του έργου, συμπεριλαμβανομένης της
ανάπτυξης, του σχεδιασμού, της δοκιμής, της επικύρωσης, της
γενικής ροής, της διάδοσης και της ανάπτυξης.

2. Στη Λετονία, ο Διεθνής Οργανισμός για τους Μετανάστες (ΔΟΜ)

εφαρμόζει ένα έργο που επιτρέπει στις γυναίκες να
ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας, μειώνει τον διαχωρισμό
μεταξύ των φύλων στο χώρο εργασίας, προάγει την ισορροπία
μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, αναπτύσσει
αποτελεσματικές υπηρεσίες υποστήριξης και μειώνει τις
κοινωνικές και εθνικές συγκρούσεις. Οι μετανάστριες που δεν
μιλούν λετονικά έχουν την ευκαιρία να βελτιώσουν τις γλωσσικές
τους δεξιότητες και γνώσεις.



Εμπειρίες Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από την
Ευρώπη έργου "NOW" (Νέες Ευκαιρίες για τις Γυναίκες), η Τζουλιέτα, η
οποία είναι μετανάστρια, μοιράστηκε την εμπειρία της:

«Είμαι η Τζουλιέτα και εργάζομαι σε μια καφετέρια ως υπεύθυνη
καταστήματος. Στην αρχή, όχι μόνο στην καριέρα μου, αλλά και στη
σχολή που ήμουν, υπήρχε ρατσισμός προς τους ξένους, αλλά έμαθα να
τον ξεπερνώ. Αργότερα, στη δουλειά μου δεν το ένιωσα σαν εμπόδιο.

Σίγουρα υπήρξαν κάποια σχόλια όπως: «ήρθατε από μια ξένη χώρα για
να μας πάρετε τις δουλειές λες και είστε καλύτεροι σε αυτό» ή όταν
κάνετε ένα ορθογραφικό λάθος σας κοροϊδεύουν, επειδή δεν ξέρετε τη
γλώσσα. Όλα αυτά όμως δεν έχουν σημασία.

Σημασία έχουν όλα όσα δίνεις στη δουλειά σου, γιατί οι «ανώτεροι» σου
το βλέπουν, το ξέρουν, το καταλαβαίνουν. Σου δίνουν λοιπόν το
ανάλογο χρηματικό μπόνους και σε παρακινούν να προχωρήσεις, να
έχεις δύναμη και να μην μένεις στα αρνητικά σχόλια που ακούς γύρω
σου.

Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για έναν ηγέτη να του αρέσει αυτό που
κάνει. Πρέπει να αγαπά αυτό που κάνει είτε βρίσκεται σε γραφείο είτε σε
κατάστημα. Πρέπει επίσης να σέβεται τους συνανθρώπους του, τους
συναδέλφους του και να προσπαθεί να βλέπει τους υφισταμένους του
ως ομάδα και όχι ως αντικείμενα που θα εκμεταλλευτεί για να κάνει τη
δουλειά του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο η
ομάδα του νιώθει πιο άνετα και έχει αυτοπεποίθηση. Με τη σειρά της, η
ομάδα θα έχει καλύτερη απόδοση στον εργασιακό χώρο, γιατί δεν θα
νιώθει ότι την εκμεταλλεύονται ή ότι την αδικούν.

Θα τους συμβούλευα να έχουν γερό στομάχι, να μην ακούνε τα σχόλια,

που σίγουρα θα γίνουν είτε από συναδέλφους είτε από τον οικογενειακό
τους κύκλο. Επίσης, θα ήθελα να τους πω να θέσουν στόχο και να τους
πετύχουν και εννοείται να μην ακούσουν κάποιον που θα τους πει ότι
δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, γιατί μπορούν. Μπορούν να πετύχουν
ό,τι θέλουν. Κάθε άτομο μπορεί να κάνει περισσότερα από αυτά που
πιστεύουν οι άλλοι. Σίγουρα, αν του αρέσει αυτό που κάνει ή αυτό που
σκοπεύει να κάνει στο μέλλον, θα πετύχει πολλά. Σίγουρα θα τα
καταφέρει, αν βάλει στόχο, αρκεί να μην ακούει κανέναν. "



https://www.youtube.com/watch?v=FKP0gH34Erk&feature=emb_title

Υλικό

Βίντεο της ιστορίας της Julieta:

https://www.youtube.com/watch?v=FKP0gH34Erk&feature=emb_title

Περαιτέρω Ανάγνωση (προαιρετικό)

Ιστοσελίδες

ASSESS PLUS Project: http://www.assess-plus.eu/

NOW, New Opportunities for Women, Project:

http://nowmooc.eu/?fbclid=IwAR2iG8IVAHDXQG5dXbBkoBoCEqKmCNyzPSlGiBFTg7NX

V8qZWTmR0Lias9Q

AMORAY Project: https://amoray-project.eu/

Περαιτέρω Ανάγνωση

Women in informal economy by UN:

https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw61/women-in-informal-economy

How to strenghten the integration of migrant women? By OECD:

https://www.oecd.org/migration/mig/migration-policy-debates-25.pdf

Migrant Women, Care Work, and Women’s Employment in Greece:

https://www.researchgate.net/publication/227614954_Migrant_Women_Care_Work_

and_Women's_Employment_in_Greece

Career Guidance with Immigrants:

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6230-8_21

Migrant women exploited in domestic work:

https://fra.europa.eu/en/publication/2018/out-sight-migrant-women-exploited-domes

tic-work
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Μελέτες Περίπτωσης

Μελέτη Περίπτωσης

Μελέτη περίπτωσης για την εκμετάλλευση των μεταναστριών

Πηγή::

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-migrant-women-labo

ur-exploitation-domestic-work_en.pdf

Ιστορικό

Η FRA τόνισε ότι οι οικιακές βοηθοί διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εκμετάλλευσης
και κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης, σε μια
μελέτη του 2011 για μετανάστες που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί σε έντεκα
κράτη μέλη της ΕΕ. Επαγγελματίες που πήραν συνέντευξη από την FRA για την
έκθεσή της το 2015, ανέφεραν ότι υπάρχει σοβαρή εργασιακή εκμετάλλευση:

εργαζόμενοι που μετακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιέγραψαν
την εκμετάλλευση των αλλοδαπών οικιακών βοηθών ως μια «γκρίζα οικονομία»

στην οποία «η εκμετάλλευση των μεταναστριών είναι τόσο συνηθισμένη που
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συχνά δεν εκλαμβάνεται ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Οι
επαγγελματίες ανέφεραν ότι η πλήρης έλλειψη εποπτείας συχνά ευνοεί τη
σοβαρή εκμετάλλευση των οικιακών υπαλλήλων.

Αποτελέσματα:

Αν και οι 51 οικιακές βοηθοί που ερωτήθηκαν μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν
ολόκληρη τη θέση των οικιακών βοηθών στην ΕΕ, δίνουν όμως μια σημαντική
εικόνα της καθημερινής κατάστασης των μεταναστών - οικιακών βοηθών όσον
αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας.

Οι οικιακοί εργαζόμενοι με παράτυπο καθεστώς διατρέχουν επίσης υψηλότερο
κίνδυνο εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα ευρήματα, επειδή είναι λιγότερο
διατεθειμένοι να παραπονεθούν ή να αναφέρουν την κατάστασή τους, λόγω του
φόβου της απέλασης.

Πολλοί από τους ερωτηθέντες που υπέστησαν σοβαρή εργασιακή εκμετάλλευση
αναφέρθηκαν σε κακές και εξευτελιστικές συνθήκες διαβίωσης – οι οποίες συχνά
παραβίαζαν επίσης το δικαίωμά τους στην ιδιωτική ζωή. Μεταξύ των 22 οικιακών
βοηθών που έλαβαν ατομική συνέντευξη, έξι ερωτηθέντες έπρεπε να μοιράζονται
τα δωμάτια με τα παιδιά που φρόντιζαν ή με άλλα μέλη της οικογένειας του
εργοδότη, τρεις έπρεπε να μοιραστούν ένα κρεβάτι με τα παιδιά και άλλες
τέσσερις έπρεπε να κοιμηθούν στο πάτωμα. Ένας εργοδότης είχε εγκαταστήσει
μια κάμερα παρακολούθησης στο δωμάτιο ενός εργαζομένου. Σε πολλούς
ερωτηθέντες επιτρεπόταν να κάνουν μόνο μικρά διαλείμματα ή και καθόλου. Οι
συνεντευξιαζόμενοι αναφέρουν επίσης ότι έτρωγαν λίγο φαγητό, ότι δεν είχαν
πρόσβαση σε νερό ή ντους ή ότι δεν τους επιτρεπόταν να χρησιμοποιήσουν το
μπάνιο.

Σχεδόν όλες οι οικιακές βοηθοί που ερωτήθηκαν αντιμετώπισαν προβλήματα με
την αμοιβή, η οποία δεν αντιστοιχούσε στον βασικό ή τον κατώτατο μισθό ή στις
πραγματικές ώρες εργασίας. Το ένα τρίτο ανέφερε τις ψεύτικες υποσχέσεις των
εργοδοτών στην αρχή της εργασιακής σχέσης – όπως υψηλότερους μισθούς,

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή χρηματοδότηση ταξιδιωτικών
εξόδων, ενώ αρκετές ανέφεραν ότι είτε δεν είχαν λάβει αμοιβή για κάποιο χρονικό
διάστημα είτε καθόλου.

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες που υπέστησαν εργασιακή εκμετάλλευση
υπέστησαν εκφοβισμό, παρενόχληση, συναισθηματική ή/και σωματική
κακοποίηση ή βία από τους εργοδότες ή/και τα μέλη της οικογένειάς τους. Το ένα



τρίτο των ερωτηθέντων κατέστησε σαφές ότι φοβόταν τους εργοδότες τους,

καθώς όλοι είχαν υποστεί εκφοβισμό/παρενόχληση και/ή σωματική βία.

Αποσπάσματα:

«Ξεκινούσα τη δουλειά στις 04.30, ξυπνούσα τα παιδιά και έφτιαχνα πρωινό και
πήγαινα στο σχολείο. Όταν γύριζα από το σχολείο ετοίμαζα μεσημεριανό και
βραδινό. Δεν είχα χρόνο για ξεκούραση. Απλά ένα συνεχές ωράριο.» (Ηνωμένο
Βασίλειο, ερωτώμενη από τις Φιλιππίνες)

«Υπόμεινα μεγάλη ταπείνωση. Μερικές φορές έπρεπε ακόμη και να κοιμηθώ στο
πάτωμα, ξαπλωμένη ακριβώς πάνω από ένα πάπλωμα». (Πορτογαλία,

συνεντευξιαζόμενη από τη Βραζιλία)

Τεστ και Δραστηριότητες Αυτοαξιολόγησης + ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Σε περίπτωση που ένας επαγγελματίας που εργάζεται με γυναίκες
μετανάστριες εντοπίσει προειδοποιητικά σημάδια κακοποίησης,

αυτός/αυτή πρέπει να:

a. Μιλήστε απευθείας με τον θύτη
b. Συμβουλευτείτε τον κατάλληλο επαγγελματία (αστυνομία,

επαγγελματία ψυχικής υγείας κ.λπ.)

c. Κάντε μια ψυχολογική παρέμβαση στο θύμα

2. Μερικοί προκλητικοί παράγοντες που μπορεί να εμποδίσουν τις
μετανάστριες να είναι κοινωνικά ενεργές είναι:
a. Θρησκευτικά καθήκοντα
b. Οικογενειακές και μητρικές υποχρεώσεις
c. Πολιτιστικά πρότυπα
d. Όλα τα παραπάνω

3. Η αυτοπροβολή είναι:
a. Μάρκετινγκ για την επίδειξη της πείρας και των ταλέντων σας σε

εργοδότες και εταιρείες, ώστε να μπορείτε να τους πείσετε ότι σας
χρειάζονται

b. Μια ικανότητα για να παρουσιάσετε εν συντομία τις δεξιότητές σας
c. Υπεροπτικό ύφος

4. Επαγγελματική δικτύωση μεταναστών/προσφύγων:



a. Είναι πολύ εύκολο γιατί έχουν ήδη γνωστούς και μπορούν να βρουν
δουλειά

b. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά εμπόδια, όπως η ατομική έλλειψη
αναφορών και γνωριμιών

c. Μπορεί να είναι επιτυχής μαθαίνοντας απλώς την τοπική γλώσσα

5. Μερικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την
αποτελεσματική πρόβλεψη σταδιοδρομίας είναι:
a. Τάσεις εργασίας και ανάγκες της αγοράς εργασίας
b. Οι υπάρχουσες δεξιότητες του ατόμου
c. Πολιτιστικά πρότυπα
d. Α και Β
e. Όλα τα παραπάνω

Γραπτή Εργασία

Εργάζεστε με μια μετανάστρια και εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για το επάγγελμα
που ασκεί. Τι θα κάνατε/ προτείνατε; Πώς θα προσεγγίζατε την κατάσταση και
ποιους παράγοντες θα λαμβάνατε υπόψη;



Μαθησιακή
Ενότητα N°4



ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ N°4: Ορισμός των τρόπων
αναβάθμισης δεξιοτήτων για μετανάστριες σε τομείς
φροντίδας

Μαθησιακή Ενότητα n°4

Ορισμός των τρόπων αναβάθμισης δεξιοτήτων για μετανάστριες σε
τομείς φροντίδας

Εισαγωγή Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτές
ενηλίκων να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για να καθορίσουν
Τρόπους Αναβάθμισης Δεξιοτήτων για γυναίκες μετανάστριες σε τομείς
άτυπης φροντίδας, έτσι ώστε να υποστηρίξουν τη μετάβασή τους σε
επίσημους χώρους φροντίδας. Η ενότητα επικεντρώνεται στους τρόπους
αναβάθμισης δεξιοτήτων και στα 3 βήματα που περιλαμβάνονται: 1.

αξιολόγηση δεξιοτήτων, 2. εξατομικευμένη μάθηση και 3. επικύρωση και
αναγνώριση. Θα εισαχθεί, επίσης, η προσέγγιση με επίκεντρο το φύλο.

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου, οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να:

-Προσδιορίσουν τον σκοπό, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις μεθοδολογίες
των Τρόπων Αναβάθμισης Δεξιοτήτων, που μπορούν να εφαρμοστούν κατά
την υποστήριξη των μεταναστριών σε τομείς περίθαλψης

-Γνωρίζουν πώς να κάνουν μια αξιολόγηση δεξιοτήτων σε μετανάστριες σε
τομείς φροντίδας

-Συγκεντρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να προσφέρουν μια
κατάλληλα εξατομικευμένη εκπαίδευση σε μια μετανάστρια στον τομέα της
φροντίδας

-Γνωρίζουν τον σκοπό, τα οφέλη, τον αντίκτυπο και τα πιθανά εμπόδια στην
επικύρωση και την αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν

-Εξηγήσουν την προσέγγιση με επίκεντρο το φύλο

Η ενότητα θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με θεωρητικές προσεγγίσεις,

εννοιολογική γνώση, καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες
αξιολόγησης, καλές πρακτικές και εμπειρίες σχετικά με τρόπους αναβάθμισης
δεξιοτήτων: αξιολόγηση δεξιοτήτων, εξατομικευμένη εκπαίδευση και
επικύρωση και αναγνώριση δεξιοτήτων.

Διάρκεια 14 ώρες.

Περιεχόμενο



Θεωρητική
Προσέγγιση

Η Ενότητα 4 "Ορισμός των Τρόπων Αναβάθμισης Δεξιοτήτων" για τις
μετανάστριες σε τομείς φροντίδας βασίζεται στη Σύσταση για την πολιτική των
Τρόπων Αναβάθμισης Δεξιοτήτων, που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο το 2016 και στη συνέχεια εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το Upskilling Pathways επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τους ενήλικες να
αποκτήσουν ένα ελάχιστο επίπεδο αλφαβητισμού, αριθμητικής και ψηφιακών
δεξιοτήτων ή/και να αποκτήσουν ένα ευρύτερο σύνολο δεξιοτήτων
προχωρώντας στη λήψη ενός πτυχίου ανώτερης δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης ή ισοδύναμο (επίπεδο 3 ή 4 στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων
(EQF).

Η πρόσβαση στους τρόπους αναβάθμισης δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι
δυνατή για ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων (για παράδειγμα, χωρίς
δευτεροβάθμια εκπαίδευση) σε 3 βασικά βήματα:

1. Βήμα 1 – Αξιολόγηση δεξιοτήτων: Αυτό το βήμα βοηθά τους ενήλικες να
αναγνωρίσουν τις υπάρχουσες δεξιότητές τους και τις ανάγκες τους για
αναβάθμιση δεξιοτήτων. Αυτό το βήμα μπορεί να περιλαμβάνει έναν «έλεγχο
δεξιοτήτων»: καταλήγει σε μια δήλωση που περιγράφει τις υπάρχουσες
δεξιότητες του ενήλικα και η οποία χρησιμοποιείται για να ενημερώσει το
επόμενο βήμα, μια εξειδικευμένη προσφορά μάθησης.

2. Βήμα 2 – Εξειδικευμένη προσφορά μάθησης: Στη συνέχεια, το άτομο θα
λάβει μια εξειδικευμένη στις ανάγκες του προσφορά εκπαίδευσης και μάθησης,

που στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και στην κάλυψη τυχόν
σημαντικών κενών.

3. Βήμα 3 – Επικύρωση και αναγνώριση: Οι δεξιότητες και οι γνώσεις του
ατόμου θα πρέπει να επικυρωθούν μέσω αξιολόγησης και πιστοποίησης, ώστε
να καταστεί δυνατή η πρόσβαση σε περαιτέρω εκπαίδευση ή/και
απασχόληση.

Η πρωτοβουλία "Upskilling Pathways" βασίζεται στους ακόλουθους βασικούς
παράγοντες:

1. Αποτελεσματική προσέγγιση: Για παράδειγμα, επισκέψεις σε οργανισμούς
που εργάζονται με ομάδες-στόχους.

2. Καθοδήγηση: η αποτελεσματική προσέγγιση περιλαμβάνει ευέλικτες
υπηρεσίες καθοδήγησης και προσαρμοσμένες μαθησιακές εργασίες.

3. Μέτρα υποστήριξης: όπως εξατομικευμένη υποστήριξη επαγγελματικού
προσανατολισμού.

Πολιτικές και αντίκτυπος των τρόπων αναβάθμισης
δεξιοτήτων



Η πρωτοβουλία "Upskilling Pathways" αποτελεί βασικό στοιχείο του
Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας
Κοινωνικών Δικαιωμάτων, όπως ορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το
Συμβούλιο και την Επιτροπή το 2017, επεξεργάζεται 20 αρχές και δράσεις που
σχετίζονται με τους τομείς της απασχόλησης, των δεξιοτήτων και της
κοινωνικής προστασίας, ιδίως: ίσα δικαιώματα στην ποιοτική και χωρίς
αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση, δίκαιες και
εύρυθμες αγορές εργασίας και συστήματα πρόνοιας.

Επιπρόσθετα, το "New Skills Agenda for Europe", 2016, προτείνει ως κύρια
νομοθετική του πρόταση το "Upskilling Pathways". Το "New Skills Agenda for

Europe" επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τα άτομα να αναπτύξουν τις
δεξιότητές τους διασφαλίζοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την
κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση για όλους στην ΕΕ. Οι βασικές δράσεις της
Νέας Ατζέντας Δεξιοτήτων περιλαμβάνουν μια «εργαλειοθήκη για τις
δεξιότητες των υπηκόων τρίτων χωρών», το οποίο στοχεύει στην υποστήριξη
των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών παρέχοντας
έγκαιρη αναγνώριση και διαμόρφωση των δεξιοτήτων και των προσόντων, μια
αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων για να διασφαλίσει
καλύτερη κατανόηση των προσόντων που αποκτώνται σε τρίτες χώρες και,
τρίτον, βελτιωμένες πρακτικές πληροφόρησης και αναγνώρισης προσόντων
μέσω της πύλης Europass.

Η αποτελεσματικότητα της πολιτικής μπορεί να εξασφαλίσει την επίτευξη των
σχετικών ομάδων-στόχων και την αντιμετώπιση των αναγκών των ευάλωτων
ατόμων.

Προσέγγιση με επίκεντρο το φύλο:

Οι εκπαιδευτικοί ενηλίκων, οι σύμβουλοι και το προσωπικό καθοδήγησης θα
πρέπει να ενσωματώσουν την προσέγγιση με επίκεντρο το φύλο κατά την
υποστήριξη των μεταναστριών στους τομείς φροντίδας. Μια προσέγγιση με
επίκεντρο το φύλο περιλαμβάνει την ενσωμάτωση της προοπτικής του φύλου
(μια έρευνα των διαφορών με βάση το φύλο) στον σχεδιασμό, τη λήψη
αποφάσεων και την ανάπτυξη προγραμμάτων.

Εννοιολογική
Γνώση

Τρόποι αναβάθμισης δεξιοτήτων
Βήμα 1: Αξιολόγηση δεξιοτήτων

Η αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των αναγκών του ατόμου είναι κρίσιμης
σημασίας για την προοπτική της δια βίου μάθησης. Γνωστή και ως «έλεγχος
δεξιοτήτων» ή «προφίλ δεξιοτήτων», η αξιολόγηση δεξιοτήτων περιλαμβάνει
τον έλεγχο των δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ικανοτήτων ενός ατόμου που
έχουν αποκτηθεί σε επίσημα, μη τυπικά ή άτυπα πλαίσια σε σχέση με
συγκεκριμένα πρότυπα/σημεία αναφοράς. Στην περίπτωση των



μεταναστριών, η γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής είναι επίσης
σημαντική.

Ως αποτέλεσμα μιας αξιολόγησης δεξιοτήτων, θα δοθεί στα άτομα μια δήλωση
δεξιοτήτων, η οποία στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τον σχεδιασμό του
επόμενου βήματος των τρόπων αναβάθμισης δεξιοτήτων. Επιπλέον, η
αναγνώριση των δεξιοτήτων βοηθά επίσης στην επίγνωση και την ικανότητα
του ατόμου να προβληματιστεί σχετικά με τις δυνατότητές του και βοηθά στην
ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και της απασχολησιμότητάς του.

Μπορούν επίσης να αυξήσουν τα κίνητρα, που αποτελούν πολύτιμο μέρος της
διαδικασίας αναβάθμισης δεξιοτήτων.

Η αξιολόγηση δεξιοτήτων θα πρέπει να πραγματοποιείται παράλληλα με την
καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών και συνδέεται με πρακτικές
αναγνώρισης και επικύρωσης. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη
διεξαγωγή μιας αξιολόγησης δεξιοτήτων θα πρέπει να προσαρμόζονται, ώστε
να ταιριάζουν στο άτομο και τις ανάγκες του/της. Επιπλέον, είναι βασικό τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης δεξιοτήτων να είναι αξιόπιστα και κατανοητά
από τρίτα μέρη, όπως οι εργοδότες και οι πάροχοι κατάρτισης, έτσι ώστε το
άτομο να έχει πρόσβαση σε περαιτέρω μάθηση, απασχόληση ή διαδικασία
πιστοποίησης. Επομένως, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα διασφάλισης
ποιότητας για να διασφαλίζεται ότι οι μέθοδοι αξιολόγησης δεξιοτήτων είναι
αξιόπιστες και έγκυρες και ότι οι επαγγελματίες είναι καλά εκπαιδευμένοι.

Πώς να πραγματοποιήσετε μια αξιολόγηση δεξιοτήτων για τις μετανάστριες σε
τομείς φροντίδας:

Στόχος: - να εντοπιστούν και να αναλυθούν οι τρέχουσες γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες των μεταναστριών που εργάζονται σε τομείς περίθαλψης. - να
βοηθήσουν τις μετανάστριες να αναλύσουν το υπόβαθρο της σταδιοδρομίας
τους, να αυτοαξιολογήσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας, να καθορίσουν
μια πορεία σταδιοδρομίας ή να σχεδιάσουν ένα πρόγραμμα επαγγελματικού
επαναπροσανατολισμού ή κατάρτισης και, εάν χρειάζεται, να προετοιμαστούν
για την επικύρωση των μη τυπικών και άτυπων μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Μεθοδολογία και εργαλεία: -αξιολόγηση δεξιοτήτων για τον εντοπισμό των
μαθησιακών αναγκών (κενών) και του τρέχοντος επιπέδου γνώσεων,

δεξιοτήτων και ικανοτήτων. -υποστήριξη εκπαιδευμένου συμβούλου που
προσφέρει καθοδήγηση πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αξιολόγηση
δεξιοτήτων. -εργαλεία ελέγχου δεξιοτήτων και ένα χαρτοφυλάκιο για την
παρουσίαση δεξιοτήτων.

Απαιτήσεις διαδικασίας: -βεβαιωθείτε ότι το άτομο κατανοεί πλήρως τη
διαδικασία και δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης. – να επικεντρωθεί η
διαδικασία γύρω από την ενδυνάμωση του ατόμου. -να διασφαλιστεί ότι οι
ενδιαφερόμενοι είναι πεπεισμένοι για την εγκυρότητα της αξιολόγησης και των
εργαλείων που χρησιμοποιούνται (σύστημα διασφάλισης ποιότητας)· -η



διαδικασία πρέπει να συντονιστεί προσεκτικά σε ένα περιβάλλον που ταιριάζει
περισσότερο στην ομάδα-στόχο.

Αποτελέσματα της διαδικασίας: - μια δήλωση που περιγράφει τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις ικανότητες των μεταναστριών, τα επόμενα βήματα και ένα
σχέδιο δράσης.

Βήμα 2: Προσφορά εκμάθησης

Η Σύσταση για την πολιτική για τους τρόπους αναβάθμισης δεξιοτήτων, 2016,

ορίζει ότι μετά τη διενέργεια αξιολόγησης δεξιοτήτων, θα πρέπει να παρέχεται
μια προσφορά εκπαίδευσης ή κατάρτισης που να καλύπτει τις ανάγκες που
προσδιορίζονται στην αξιολόγηση δεξιοτήτων. Συνιστά, επίσης, η προσφορά
μάθησης να ανταποκρίνεται στις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές ανάγκες
της αγοράς εργασίας.

Μια εξειδικευμένη προσφορά μάθησης πρέπει να είναι ευέλικτη και υψηλής
ποιότητας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει τις μαθησιακές ανάγκες ενός ατόμου
και να θέτει τη βάση για την απόκτηση επίσημων προσόντων. Με την
εξειδίκευση, λαμβάνεται υπόψη η ποικιλομορφία των ενηλίκων, αναγνωρίζεται
και αναπτύσσεται η προηγούμενη μάθηση ενός ατόμου και αφαιρούνται τυχόν
εμπόδια στη μάθηση. Το σύστημα πρέπει να είναι ευέλικτο και να λαμβάνει
υπόψη ότι πολλοί ενήλικες θα έχουν μια πολυάσχολη επαγγελματική ή/και
οικογενειακή ζωή. Αυτό διευκολύνει την ευκολότερη πρόσβαση όλων στην
εκπαίδευση ενηλίκων.

Επιπλέον, όταν προσφέρεται μάθηση που προορίζεται για να καλύψει τα κενά
της ήδη αποκτηθείσας γνώσης, είναι ζωτικής σημασίας η προσφορά ενός
ευέλικτου εκπαιδευτικού προγράμματος, που επιτρέπει στους
εκπαιδευόμενους να ολοκληρώσουν μέρη του και όχι το σύνολο. Επιπλέον, η
εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η μάθηση μέσω του διαδικτύου είναι πιθανά
μέσα μάθησης που επιτρέπουν την ευέλικτη μάθηση. Η προσφορά ενός
προγράμματος σε ενότητες εξασφαλίζει περαιτέρω ευελιξία. Η προσφορά
συνδυασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνιστάται επίσης ως καλή
πρακτική.

Οι πιθανοί εκπαιδευόμενοι μπορεί να παρακινηθούν περαιτέρω όταν η
προσφορά μάθησης συνδέεται με ένα προσόν. Οι πιθανότητες επιτυχίας των
ενηλίκων στην εκπαίδευση ενηλίκων αυξάνονται όταν αναγνωρίζουν τον
σκοπό και τη χρησιμότητα των σπουδών τους. Αυτή η προσέγγιση
αντιμετωπίζει τα κενά δεξιοτήτων και γνώσεων των συμμετεχόντων.

Επομένως, η προσφορά μπορεί να αποτελείται από περισσότερες από μία
διαδρομές, αλλά όλες θα περιλαμβάνουν αξιολόγηση, επικύρωση ή/και
αναγνώριση προηγούμενης μάθησης.

Το Cedefop, 2019, αναφέρει πιθανούς τρόπους για την αναβάθμιση δεξιοτήτων
για ενήλικες ως εξής:



- πλήρη ή σύντομα προγράμματα για ενήλικες, στο μη επίσημο και επίσημο
σύστημα ΕΕΚ.

- πιστοποιημένες ενότητες που οδηγούν σε δίπλωμα.

- πρόσβαση στην τελική αξιολόγηση.

- αναγνώριση προγενέστερης γνώσης και εμπειρίας.

Είναι επίσης δυνατό να παρέχετε μια εξατομικευμένη προσφορά μάθησης
βάσει της εργασίας (WBL). Αυτό μπορεί να είναι είτε μάθηση μέσω
προσομοιωμένων εργασιακών περιβαλλόντων, όπως η μάθηση βάσει έργου,

είτε μπορεί να περιλαμβάνει μάθηση σε χώρο εργασίας, για παράδειγμα ως
μαθητευόμενος ή ασκούμενος. Το βασικό πλεονέκτημα είναι ότι οι
εκπαιδευόμενοι μπορούν να εφαρμόσουν αμέσως ό,τι έχουν μάθει.

Πώς να συγκεντρώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες για να προσφέρετε μια
κατάλληλα εξατομικευμένη εκπαιδευτική προσφορά σε μια μετανάστρια στον
τομέα της φροντίδας:

-Είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η πολυάσχολη επαγγελματική ή/και
οικογενειακή ζωή του ατόμου και να παρέχεται μια κατάλληλα ευέλικτη και
εξατομικευμένη εκπαιδευτική προσφορά που μπορεί να ενταχθεί στην
καθημερινή ζωή της μετανάστριας χωρίς προβλήματα.

-Η προσφορά μάθησης πρέπει να αντιμετωπίζει τα κενά στις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις ικανότητες που εντοπίζονται στην αξιολόγηση δεξιοτήτων και
να παρέχει πρόσβαση στην κατάρτιση που ανταποκρίνεται σε αυτές τις
ανάγκες.

-Η προσφορά μάθησης πρέπει να παρέχει πρόσβαση σε επικυρωμένη
κατάρτιση, έτσι ώστε οι αποκτηθείσες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες να
έχουν αξία και να οδηγούν τις μετανάστριες σε περαιτέρω κατάρτιση ή/και
απασχόληση.

Βήμα 3: Επικύρωση και αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Η επικύρωση Η επικύρωση περιλαμβάνει τη μέτρηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων σε σχέση με ένα σχετικό πρότυπο. Το Cedefop, 2019,

ενημερώνει ότι ενώ η επικύρωση έχει συνήθως 4 στάδια (ταυτοποίηση,

τεκμηρίωση, αξιολόγηση και πιστοποίηση), σε ένα πλαίσιο αναβάθμισης
δεξιοτήτων, δίνεται σημασία στα 2 τελικά στάδια: αξιολόγηση και πιστοποίηση.

Επιπλέον, περιέχει την επικύρωση και την αναγνώριση των δεξιοτήτων που
αποκτήθηκαν από επίσημο, μη τυπικό και άτυπο περιβάλλον. Ο
εκπαιδευόμενος θα λάβει ένα πιστοποιητικό που τεκμηριώνει την απόκτηση
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν, αυξάνοντας έτσι την αξία της



μάθησης και αυξάνοντας τις ευκαιρίες των μαθητών στην ένταξή τους αγορά
εργασίας ή/και στην περαιτέρω εκπαίδευση.

Το προσόν που αποκτήθηκε μπορεί να είναι ένα επίσημο προσόν ή ένα
πιστοποιητικό που δίνεται από ένα ίδρυμα, όπως μια εταιρεία ή μια ΜΚΟ. Η
επικύρωση είναι σημαντική, επειδή διευκολύνει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και
προωθεί την κινητικότητα των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μπορεί
επίσης να οδηγήσει σε μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού δίνοντας την
ευκαιρία σε μειονεκτούσες ομάδες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Ο Ευρωπαϊκός κατάλογος για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης
μάθησης, 2018, προσδιορίζει συστηματικές πρωτοβουλίες επικύρωσης, που
ισχύουν επί του παρόντος σε μόλις 7 ευρωπαϊκές χώρες, πολλές από τις
οποίες απευθύνονται σε άτομα υψηλής ειδίκευσης. Σε 11 άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη δοκιμή μέτρων επικύρωσης,

12 ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα επικύρωσης
και δεν υπήρχαν διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με μέτρα επικύρωσης σε 6

χώρες.

Πρωτοβουλίες επικύρωσης για μετανάστριες:

Ο βασικός σκοπός της επικύρωσης για τις μετανάστριες είναι η αγορά
εργασίας και η κοινωνική ένταξη. Ωστόσο, οι μετανάστριες αντιμετωπίζουν μια
σειρά από πιθανά εμπόδια στη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και την
κατάρτιση (και συνεπώς την επικύρωση), συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης
επίσημης εκπαίδευσης και κανένα δίκτυο υποστήριξης στη χώρα υποδοχής.

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης, το
2018, οι πρωτοβουλίες που στοχεύουν ειδικά στην προώθηση της ένταξης των
μεταναστριών είναι σπάνιες. Η απογραφή αναφέρει 3 πρωτοβουλίες: το κέντρο
«Migare» στην Αυστρία, το Διεθνές Κέντρο Γυναικών (IVC) στην Ολλανδία και
την πρωτοβουλία «Valikom» στη Γερμανία ως παραδείγματα καλής πρακτικής
σε αυτόν τον τομέα. Ανατρέξτε στην ενότητα «Μεθοδολογίες Αξιολόγησης» για
περισσότερες πληροφορίες.

Η αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί
προηγουμένως σχετίζεται περισσότερο με άτομα που απέκτησαν τίτλο στο
εξωτερικό. Στην Ιρλανδία, εάν το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο,

όπως δάσκαλος ή γιατρός, πριν από την έναρξη της εργασιακής
απασχόλησης, είναι απαραίτητο να υποβάλετε αίτηση για να αναγνωριστούν
τα προσόντα σας, επικοινωνώντας με την αρμόδια αρχή για το συγκεκριμένο
επάγγελμα. Για τον πλήρη κατάλογο των νομοθετικά κατοχυρωμένων
επαγγελμάτων σε όλη την Ευρώπη, δείτε:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm ). Αυτή η
διαδικασία μπορεί να διαρκέσει αρκετούς μήνες και, επομένως, μπορεί να είναι
οικονομικά δύσκολη για τα άτομα, έως ότου ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm


Οι δυσκολίες αναγνώρισης των δεξιοτήτων θα μπορούσαν να συμβάλουν στον
λόγο για τον οποίο οι μετανάστριες που γεννήθηκαν εκτός ΕΕ, οι οποίες έχουν
παρόμοια μόρφωση με τις εγγενείς γυναίκες και τους μετανάστες άντρες, είναι
πιο πιθανό είτε να μην εργάζονται είτε να θεωρούν ότι δε διαθέτουν τα
κατάλληλα προσόντα για τη δουλειά που ενδιαφέρονται.

«Αυτά τα εμπόδια συνδέονται με υφιστάμενους μηχανισμούς αναγνώρισης και
δομές ένταξης που είναι συχνά περίπλοκοι, μακροχρόνιοι και πολύ
κατακερματισμένοι ή λαμβάνουν υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες».

Για παράδειγμα, οι πολιτικές στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες ποικίλλουν ως
προς την υποστήριξή τους προς τους μετανάστες, στην κοινωνική τους ένταξη
και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ευκαιρίες τους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάρτιση και εκπαίδευση. Το καθεστώς των
μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και του πρόσφυγα ποικίλλει σε διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες και διαφορετικές πρωτοβουλίες μπορεί να στοχεύουν σε
διαφορετικές ομάδες-στόχους, πράγμα που σημαίνει ότι ένα άτομο μπορεί να
μην θεωρείται κοινό-στόχος σε κάποια άλλη χώρα και επομένως να μην μπορεί
να συμμετάσχει σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα ήταν πραγματικά
επωφελές για αυτό. Επιπλέον, κάθε ομάδα στόχος δεν είναι ομοιογενής,

διαφέρει ως προς την ηλικία, το φύλο, την εκπαίδευση, την εργασιακή
εμπειρία, τη γεωγραφική καταγωγή, τον πολιτισμό και τις γλωσσικές
ικανότητες. Περαιτέρω προκλήσεις προκαλούνται από τον λόγο της άφιξής
τους στη χώρα υποδοχής και το καθεστώς διαμονής τους. Η αναγνώρισης των
δεξιοτήτων και η ένταξη μπορεί να παρεμποδιστεί περαιτέρω για όσους είχαν
λίγο χρόνο να προετοιμαστούν για τη μετακίνησή τους, λόγω έλλειψης
τεκμηρίωσης και κατάκτησης της γλώσσας της χώρας υποδοχής.

Ενώ οι ευρωπαϊκές, εθνικές και θεσμικές προσπάθειες έχουν επικεντρωθεί
στην αναγνώριση της προηγούμενης επίσημης, μη τυπικής και άτυπης
μάθησης των μεταναστών και των προσφύγων, οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στη διαδικασία οδήγησαν σε συζητήσεις για τη
βελτίωση της διαδικασίας: με πιο απλοποιημένη διαδικασία, περισσότερες
μεθόδους αναγνώρισης και μείωση του κόστους, που αναφέρονται ως βασικοί
παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Έρευνα που διεξήχθη από τον ΟΟΣΑ, το 2016, ανακάλυψε ότι οι εργοδότες
στον ιδιωτικό τομέα και στις ΜΜΕ δήλωσαν ότι ένας από τους λόγους για τους
οποίους δεν προσλαμβάνουν μετανάστες εργαζομένους οφειλόταν στην
αβεβαιότητα σχετικά με τις δεξιότητες και τα προσόντα τους. Ωστόσο,

υπάρχουν εργαλεία για να βοηθήσουν τους εργοδότες να κατανοήσουν
καλύτερα τις δεξιότητες και τα προσόντα των μεταναστών εργαζομένων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει ένα διαδικτυακό εργαλείο που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο ξένων προσόντων με εθνικά πλαίσια



προσόντων. Παρέχεται μια δήλωση σύγκρισης του εθνικού και του
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (NFQ / EQF). Ένικ-Νάριτς.

Διασφάλιση εγκυρότητας και ποιότητας:

Για να είναι έγκυρη μια διαδικασία επικύρωσης και αναγνώρισης και να
οδηγήσει στα αναμενόμενα αποτελέσματα (για παράδειγμα, για ένα εκδοθέν
πιστοποιητικό να οδηγήσει σε περαιτέρω εκπαίδευση ή/και απασχόληση),

είναι απαραίτητο πολλά ενδιαφερόμενα μέρη να γνωρίζουν, να συμμετέχουν
και να έχουν εμπιστοσύνη τη διαδικασία επικύρωσης και αναγνώρισης.

Επομένως, πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας
για να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία είναι αξιόπιστη και έγκυρη και ότι οι
μέθοδοι αξιολόγησης είναι έγκυρες και αξιόπιστες. Ουσιαστικά, τα προσόντα
πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τα εθνικά και τα ευρωπαϊκά πλαίσια
προσόντων (EQF).

Επιπλέον, όταν η πρωτοβουλία επικύρωσης συνδέεται στενά με
ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς εργασίας ή/και όταν υπάρχει συνεργασία
μεταξύ εταίρων (υπηρεσίες υποδοχής, γραφεία απασχόλησης, πάροχοι
εκπαίδευσης και κατάρτισης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλα
βασικά ενδιαφερόμενα μέρη) και υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Έχει
σημειωθεί ότι υπάρχει «σχετικά υψηλό επίπεδο κατανόησης και εμπιστοσύνης
στα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών επικύρωσης για μετανάστες και
πρόσφυγες».

Τα ίδια πρότυπα που ισχύουν για τα τυπικά προσόντα θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται για μη τυπικά και άτυπα προσόντα, καθώς και για την
αναγνώριση των προσόντων των αλλοδαπών, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι είναι ίσης αξίας.

Εάν η επικύρωση δεν προορίζεται να οδηγήσει σε επίσημα προσόντα, πρέπει
να παρέχονται σαφή μαθησιακά αποτελέσματα, που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά την υποβολή αίτησης για εργασία ή για περαιτέρω
σπουδές.

Επιπλέον, κατά την εφαρμογή ενός συστήματος επικύρωσης, θα πρέπει να
παρέχεται η παροχή υποστήριξης επαγγελματικού προσανατολισμού πριν,

κατά τη διάρκεια και μετά την επικύρωση· οι επαγγελματίες που συμμετέχουν
στη διαδικασία επικύρωσης πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι,
συμπεριλαμβανομένης της διαπολιτισμικής κατάρτισης· τα εργαλεία και οι
μέθοδοι θα πρέπει να συνδέονται κατάλληλα με τον σκοπό της επικύρωσης και
να είναι προσαρμοσμένα στο άτομο· οι πρωτοβουλίες επικύρωσης πρέπει να
συνδέονται με την αγορά εργασίας· Πρέπει να επιδιωχθεί η έγκαιρη
παρέμβαση στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ένταξη.

Προτάσεις για την ενίσχυση της διαδικασίας επικύρωσης και
αναγνώρισης:



Ο αντίκτυπος της επικύρωσης και της αναγνώρισης των αποκτηθεισών
γνώσεων και δεξιοτήτων μπορεί να φανεί μέσω της μελέτης της επικύρωσης
και της αναγνώρισης στην πράξη. Η Απογραφή του 2018 αναφέρει ιδιαίτερα
θετικά αποτελέσματα στη Δανία, τη Φινλανδία, την Ολλανδία και τη Σουηδία, με
αυξημένα επίπεδα μεταναστών, που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, ως
αποτέλεσμα πρωτοβουλιών επικύρωσης και αναγνώρισης. Προκειμένου να
ενισχυθεί η διαδικασία και να δείτε καλύτερα αποτελέσματα, η Απογραφή
συνιστά τις ακόλουθες ενέργειες:

-Μακροπρόθεσμες εναντίον βραχυπρόθεσμων ενεργειών

-Ενίσχυση συνεργασίας και συντονισμός των συμμετεχόντων

-Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

-Βελτιωμένη συλλογή δεδομένων

-Συνέπειες πόρων

-Πρώιμη αξιολόγηση δεξιοτήτων

-Βελτιωμένη ευελιξία στα συστήματα αναγνώρισης

Καινοτόμες
παιδαγωγικές
προσεγγίσεις
/ Μέσα
μετάδοσης

Δανία: Οι πρακτικές Upskilling Pathways που εφαρμόζει η Δανία επαινούνται
στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2019, κατά το στάδιο της
εκπαίδευσης.

Στη Δανία, μετά την πραγματοποίηση μιας αρχικής αξιολόγησης δεξιοτήτων, οι
βασικές δεξιότητες (συμπεριλαμβανομένης της αγγλικής γλώσσας και των
ψηφιακών δεξιοτήτων), μπορούν να μελετηθούν μέσω προπαρασκευαστικών
προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων ή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης
(τα οποία παρέχουν πρόσβαση σε προσόντα στα επίπεδα 2 και 3 του EQF για
νέους και ενήλικες που δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Είναι δυνατή η μελέτη μιας σειράς θεμάτων διαφορετικών επιπέδων ανάλογα
με την ικανότητα και τις προηγούμενες γνώσεις.

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες μπορούν στη συνέχεια να προχωρήσουν σε
ανώτερου επιπέδου μαθήματα που επιτρέπουν την είσοδο στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Πάνω από 3.000 μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης (τα οποία
έχουν προσαρμοστεί ειδικά για μετανάστες), σε περισσότερα από 200 θέματα,

είναι διαθέσιμα για άτομα που δεν εργάζονται.

Επιπλέον, η αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης είναι διαθέσιμη και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με την αξιολόγηση δεξιοτήτων για την
ανάπτυξη μιας εξατομικευμένης προσφοράς εκπαίδευσης. Παρόμοια
αναγνώριση της μάθησης που αποκτήθηκε ως αποτέλεσμα της προσφοράς
κατάρτισης, επιτυγχάνεται επίσης.

Σουηδία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει την εφαρμογή από τη Σουηδία
μιας ευέλικτης, εξατομικευμένης προσφοράς μάθησης ως παράδειγμα καλής



πρακτικής. Το σύστημα στη Σουηδία επιτρέπει στους ενήλικες να συνδυάζουν
διαφορετικά προγράμματα κατάρτισης ταυτόχρονα, για παράδειγμα, οι
μετανάστες μπορούν να σπουδάσουν έναν συνδυασμό εκμάθησης γλωσσών
και ΕΕΚ.

Μεθοδολογίες
Αξιολόγησης

Ο Ευρωπαϊκός κατάλογος για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης
μάθησης, 2018, έχει εντοπίσει τα ακόλουθα παραδείγματα εργαλείων και
μεθόδων αξιολόγησης, που είναι προσαρμοσμένα στο άτομο και
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και
των ικανοτήτων των μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

συνεντεύξεις στην πρώτη γλώσσα του ατόμου, πολύγλωσσα εργαλεία
αυτοαξιολόγησης, εξετάσεις, αξιολόγηση στο χώρο εργασίας, τεστ
επάρκειας, ερωτηματολόγια ικανοτήτων, χαρτοφυλάκιο ικανοτήτων,

έρευνα ικανοτήτων - δεξιοτήτων, εργαλεία διαμόρφωσης προφίλ και
προσομοιώσεις. Επιπλέον, συνιστάται η χρήση ψηφιακών εργαλείων, η
χρήση εικόνων και βίντεο (για να ξεπεραστούν τα γλωσσικά εμπόδια).

Για παράδειγμα, η πρωτοβουλία MYSKILS στη Γερμανία, η οποία
λειτουργεί παράλληλα με το διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης
my-professional-experience.org είναι παραδείγματα ψηφιακών εργαλείων
(με φωτογραφίες και βίντεο) που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση
και την παροχή επικύρωσης σε 30 πεδία απασχόλησης.

Επιπλέον, η αυστριακή πρωτοβουλία: Du Kannst! (Μπορείς να το κάνεις!

/ Έχεις δεξιότητες!) αναγνωρίζεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής
αξιολόγησης δεξιοτήτων. Οι ικανότητες που αποκτώνται σε άτυπα και
μη τυπικά περιβάλλοντα επικυρώνονται και καταλήγουν σε
δίπλωμα/πιστοποιητικό μαθητείας μετά από μια διαδικασία εξέτασης.

Αρχικά, πραγματοποιείται μια συμβουλευτική συνεδρία. Μετά τη
συμβουλευτική, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος σε 3 εργαστήρια,

όπου δημιουργούν χαρτοφυλάκια ικανοτήτων με αρχεία αποδεικτικών
στοιχείων. Αυτή η διαδικασία καθοδηγείται από καταρτισμένους
εκπαιδευτές. Εντοπίζονται οι υπάρχουσες δεξιότητες και ικανότητες,

καθώς και τυχόν κενά. Αυτά τα κενά θα αντιμετωπιστούν μέσω
μαθημάτων ή πρακτικής άσκησης στο επόμενο στάδιο. Ακολουθεί
εξέταση για τον έλεγχο των νέων ικανοτήτων που αποκτήθηκαν.

Ρυθμίσεις συστηματικής επικύρωσης για μετανάστες: Ο
Ευρωπαϊκός κατάλογος για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης
μάθησης, 2018, προσδιορίζει μια λίστα χωρών με ρυθμίσεις
συστηματικής επικύρωσης ειδικά για τους μετανάστες (και τους



πρόσφυγες). Αυτά που προσδιορίζονται από τον κατάλογο ως
αποδεικτικά καλής πρακτικής περιλαμβάνουν:

Αυστρία: Το κέντρο «Migare» για μετανάστες χρησιμοποιεί ένα εργαλείο
«Καλειδοσκόπιο Ικανοτήτων» για να βοηθήσει στον εντοπισμό και την
αναγνώριση δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη
τυπικής και άτυπης μάθησης (χαρτογράφηση ικανοτήτων και
σχεδιασμός σταδιοδρομίας).

Ολλανδία: Το Διεθνές Κέντρο Γυναικών (IWC) υποστηρίζει την
οικονομική και κοινωνική ένταξη των μεταναστριών μέσω ελέγχου
δεξιοτήτων που εντοπίζει και τεκμηριώνει τις δεξιότητες και τις
ικανότητες που αποκτήθηκαν μέσω της εργασίας, της μάθησης και της
προσωπικής τους ζωής, χρησιμοποιώντας μια εξατομικευμένη
προσέγγιση. Το εργαλείο περιλαμβάνει τη χρήση ενός χαρτοφυλακίου
για την τεκμηρίωση δεξιοτήτων που προσδιορίζονται μέσω της
αυτοαξιολόγησης. Οι δεξιότητες συνδέονται με στοιχεία και
αξιολογούνται. Οι ακόλουθες μεθοδολογίες χρησιμοποιούνται για να
μάθουν για τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες των
μεταναστριών: ανατροφοδότηση, αξιολόγηση απόδοσης,

παρατηρήσεις, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις και προσομοιώσεις. Ένας
διαπιστευμένος εκπαιδευτής/αξιολογητής (στον τομέα της διαχείρισης
σταδιοδρομίας) είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο δεξιοτήτων. Τα
αποτελέσματα της κατάρτισης χρησιμοποιούνται για την καθιέρωση
περαιτέρω μάθησης, που οδηγεί σε πιθανές εργασιακές ευκαιρίες, στην
απασχόληση ή στον εθελοντισμό, και για να βοηθήσουν τις
μετανάστριες να ασχοληθούν με τα διαφορετικά πολιτιστικά έθιμα της
χώρας υποδοχής τους.

Γερμανία: Όσον αφορά την επικύρωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
επισημαίνει τις προσπάθειες της Γερμανίας με το έργο «Valikom», ως
παράδειγμα καλής πρακτικής. Η διαδικασία επιτρέπει σε ενήλικες,

συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των προσφύγων, χωρίς
επίσημα προσόντα, να πιστοποιούν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες
έναντι αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων. Οι ενήλικες
υποστηρίζονται πλήρως μέσω υπηρεσιών καθοδήγησης,

προσφέροντας πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τη διαδικασία
και τις μεθόδους αξιολόγησης. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι
συμπληρώνουν μια αυτοαξιολόγηση και ένα βιογραφικό σημείωμα, που
περιγράφει λεπτομερώς τις ικανότητες που διαθέτουν. Αυτό αξιολογείται
μέσω συνέντευξης και μπορεί να απονεμηθεί τίτλος σπουδών. Εάν
απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση για την απόκτηση ενός τίτλου,



παρέχεται πλήρης καθοδήγηση σχετικά με τα επόμενα βήματα που
πρέπει να γίνουν.

Καλές
Πρακτικές

Ιρλανδία:

Η ενημερωμένη έκδοση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου της μη τυπικής και
άτυπης μάθησης 2018, Έκθεση Χώρας: Ιρλανδία, επαινεί το έργο της Εταιρικής
Σχέσης Νέων Κοινοτήτων (NCP) ως παράδειγμα καλής πρακτικής. Το NCP είναι
ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης και Ισότητας της Ιρλανδίας. Παρέχει υποστήριξη στους
μετανάστες, προσφέροντας προγράμματα, καθώς και βοήθεια αναγνώρισης
δεξιοτήτων και προηγούμενης μάθησης.

Το πρόγραμμα «Mi-WOW» της Συνεργασίας Νέων Κοινοτήτων διερευνά,

υποστηρίζει και ξεπερνά τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα οι γυναίκες
μετανάστριες κατά την αναζήτηση εργασίας στην Ιρλανδία. Έχει σχεδιαστεί για
να δώσει τη δυνατότητα στις μετανάστριες να αξιοποιήσουν πλήρως τις
δυνατότητές τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να
αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους για να διευκολύνουν την πρόσβασή τους
στην αγορά εργασίας ή/και την επαγγελματική τους εξέλιξη που συνδέεται με
τους επαγγελματικούς τους στόχους. Επιπλέον, το Mi-WOW παρέχει στις
επιχειρήσεις υποστήριξη, με στόχο τη δημιουργία και την ανάπτυξη ίσων και
χωρίς αποκλεισμούς ευκαιριών για τις μετανάστριες, ώστε να συμμετέχουν σε
όλους τους τομείς της ιρλανδικής αγοράς εργασίας.

Η «Εκπαίδευση για την Επιστροφή στο Χώρο Εργασίας» του Mi-WOW,

στοχεύει να υποστηρίξει τις μετανάστριες με την επιστροφή τους στην αγορά
εργασίας και την επανεκκίνηση της σταδιοδρομίας τους. Η εκπαίδευση
διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων, που διεξάγεται τέσσερις φορές ετησίως,

περιλαμβάνει πέντε συνεδρίες δεξιοτήτων πληροφορικής, πέντε συνεδρίες
δεξιοτήτων επικοινωνίας, τρεις συνεδρίες σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα
και την αγορά εργασίας της Ιρλανδίας, καθώς και δύο συνεδρίες ατομικής
καθοδήγησης σταδιοδρομίας. Κατά τη διάρκεια της καθοδήγησης
σταδιοδρομίας, το NCP παρέχει υποστήριξη και καθοδήγηση σχετικά με τη
διαδικασία αναγνώρισης δεξιοτήτων, εάν χρειάζεται. Παρέχεται επίσης
υποστήριξη παρακολούθησης μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης για
περίοδο έως έξι μήνες. Πριν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα, οι
συμμετέχοντες υποβάλλονται σε αξιολόγηση δεξιοτήτων, που περιλαμβάνει
έλεγχο του επιπέδου των αγγλικών τους, τις τρέχουσες δεξιότητές τους στον
τομέα της πληροφορικής και μια αξιολόγηση επικοινωνίας για να κατανοήσουν
το επαγγελματικό τους υπόβαθρο και τις ανάγκες τους. Εάν απαιτείται
εκπαίδευση αγγλικής γλώσσας, το NCP κατευθύνει τον συμμετέχοντα σε ένα
δωρεάν, χρηματοδοτούμενο από την κυβέρνηση μάθημα γλώσσας, πριν από
την εγγραφή του στο πρόγραμμα Mi-WOW. Μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος MI-WOW, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποιητικό
ολοκλήρωσης και μπορούν να το δηλώσουν στο βιογραφικό τους. Η NCP έχει



επίσης συνεργασίες με ιρλανδικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των
Salesforce, INCO και Zartis. Με το Salesforce, υπάρχει ένα τρίμηνο πρόγραμμα
καθοδήγησης. Στο INCO, οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβληθούν σε
περαιτέρω εκπαίδευση δεξιοτήτων πληροφορικής και τεχνολογίας. Το NCP

παραπέμπει επίσης μετανάστριες στο Zartis, όπου μπορούν να συμμετάσχουν
σε ένα μάθημα ψηφιακού μάρκετινγκ.

Επιπλέον, το Mi-WOW προσφέρει εκπαίδευση "HR" στο προσωπικό. Το «Hiring

for Diversity Training», αποτελείται από μια εκπαίδευση ισότητας,

διαφορετικότητας και ένταξης, που έχει ως ομάδα - στόχο το ανθρώπινο
δυναμικό ή/και άλλα άτομα που εμπλέκονται στη διαδικασία πρόσληψης. Τα
σεμινάρια κατάρτισης στοχεύουν να ξεπεράσουν τα εμπόδια που
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες και οι γυναίκες μετανάστριες κατά την υποβολή
αίτησης για εργασία στην Ιρλανδία. Γυναίκες μετανάστριες, μετανάστες,

προσωπικό ανθρώπινου δυναμικού και/ή άλλα άτομα που εμπλέκονται στη
διαδικασία πρόσληψης μπορούν επίσης να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα
Mi-WOW.

Σουηδία: Από το 2018, οι δήμοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για κρατική
επιχορήγηση, προκειμένου να πραγματοποιήσουν προγράμματα ενημέρωσης
και καθοδήγησης. Επιπλέον, οι σουηδικές ερευνητικές ενώσεις έχουν επίσης
χορηγηθεί χρηματοδότηση, για σκοπούς παροχής κινήτρων, ιδιαίτερα για
γυναίκες που έχουν γεννηθεί εκτός ΕΕ.

Νορβηγία και Βέλγιο-Βαλλονία: Η Ευρωπαϊκή Απογραφή, 2018, επισημαίνει
τη Νορβηγία και το Βέλγιο-Βαλλονία, ως παραδείγματα χωρών που έχουν
ιδρύσει οργανώσεις μεταναστών και προσφύγων ως αναπόσπαστο μέρος του
τρίτου τομέα. Οι ΜΚΟ και οι οργανώσεις μεταναστών λαμβάνουν
χρηματοδότηση για να ενθαρρύνουν και να ενισχύσουν τη συμμετοχή των
μεταναστών και των παιδιών τους σε δραστηριότητες που βασίζονται στην
κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων ευκαιριών μη τυπικής και τυπικής μάθησης.

Φινλανδία: Το Inventory, 2018, επισημαίνει ότι τα προσόντα που αποκτώνται
μέσω της επικύρωσης είναι ευρέως αποδεκτά, καθώς η αγορά εργασίας
εμπλέκεται σε μεγάλο βαθμό με τη διαδικασία, επομένως υπάρχει υψηλό
επίπεδο εμπιστοσύνης στη δραστηριότητα επικύρωσης.

Ιρλανδία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαινεί την προσέγγιση της Ιρλανδίας στην
αξιολόγηση και τη μέτρηση του αντίκτυπου των εφαρμοζόμενων μέτρων
αναβάθμισης δεξιοτήτων. Το Σύστημα Υποστήριξης Μαθητών, διαθέτει μια
ολοκληρωμένη μέθοδο συλλογής δεδομένων σε όλα τα προγράμματα
περαιτέρω εκπαίδευσης και κατάρτισης, η οποία συνδέεται με άλλα εθνικά
σύνολα δεδομένων, επιτρέποντας έτσι την αξιολόγηση των μαθητών.

Εμπειρίες Σύμπραξη Νέων Κοινοτήτων – Πρόγραμμα Mi-WOW –

Ιστορίες Επιτυχίας



MI-WOW Success Stories | New Communities Partnership

Τέσσερις διαδικτυακές εκπαιδευτικές συνεδρίες «Επιστροφή στο Εργατικό Δυναμικό»

πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2020 και Φεβρουαρίου 2021. Τέσσερις από τις
γυναίκες που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές συνεδρίες συναίνεσαν να μοιραστούν
την εμπειρία τους ανώνυμα.

Μια μετανάστρια, που αναφέρεται ως κα.X., έλαβε ζωτικής σημασίας υποστήριξη από
τη Σύμπραξη Νέων Κοινοτήτων, κάτι που την οδήγησε στην εξασφάλιση μιας θέσης
στην ιρλανδική αγορά εργασίας, που ταίριαζε με τις δεξιότητες και τις εμπειρίες της.

Η κα.Χ. είναι καταρτισμένη και έμπειρη επαγγελματίας στον τομέα της Μηχανικής
Τροφίμων και κατάγεται από χώρα της Μέσης Ανατολής. Της απονεμήθηκε υποτροφία
για να κάνει το μεταπτυχιακό της σε πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, το οποίο
ολοκλήρωσε με πρώτης τάξεως διακρίσεις. Έχει, επίσης, επάρκεια στα αγγλικά. Μετά
από ένα χρόνο που δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει κάποια εργασιακή θέση στην
Ιρλανδία μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού της, παραπέμφθηκε στο
πρόγραμμα Mi-WOW για υποστήριξη στον εργασιακό τομέα. Καθώς η κα.X. έχει
προβλήματα ακοής και δεν γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα, η ομάδα του Mi-WOW

επικοινώνησε με την Κοινότητα Κωφών Ιρλανδίας, σχετικά με τη χρήση λογισμικού
κλειστού τύπου, με σκοπό η κα.X. να μπορεί να συμμετάσχει στην ηλεκτρονική
εκπαίδευση του NCP. Η κα.Χ. ολοκλήρωσε επιτυχώς την εκπαίδευση και μαζί με την
πρόσθετη υποστήριξη που παρείχε η "Irish Wheelchair Association", εξασφάλισε
απασχόληση στον τομέα της τεχνογνωσίας της.

Υλικό

● European Council Upskilling Pathways: video and introduction to the

Recommendation for Upskilling Pathways policy. Upskilling Pathways - New

opportunities for adults - Employment, Social Affairs & Inclusion - European

Commission (europa.eu)

● Video : Delivering on the European Pillar of Social Rights - Employment, Social Affairs &

Inclusion - European Commission (europa.eu)

● Infographics on the required knowledge, skills, and competencies of care workers: Skills

Panorama, Skills Intelligence provided by Cedafop access: Care workers: skills

opportunities and challenges (2019 update) | Skills Panorama (europa.eu)

● Inclusion Nudges is an organisation which aims to enhance inclusive collaboration,

leadership, development, and decisions. Their website is a tool used by staff at New

Communities Partnership, Ireland. Inclusion Nudges (inclusion-nudges.org)

Περαιτέρω Ανάγνωση (προαιρετική)

Ιστοσελίδες

● Tool to compare national qualification frameworks across Europe:

https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications

● NARIC Ireland, hosted by QQI (Quality and Qualifications Ireland) is a free online tool

that creates a comparability statement of Irish and foreign qualifications):

https://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=recognitions
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https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_tasks_and_skills
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_tasks_and_skills
https://inclusion-nudges.org/
https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications
https://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=recognitions


● QQI (Quality and Qualifications Ireland): https://www.qqi.ie/)

● The EQF – European Qualifications Framework: The European Qualifications

Framework (EQF) | Europass

● NARIC is part of a network established by the European Commission ENIC-NARIC:

http://www.enic-naric.net/ (European Network of Information Centre/ National

Academic Recognition Centre) to provide information on the procedures for the

recognition of foreign qualifications.

● Quick guide to Upskilling Pathways : Upskilling Pathways - a quick intro | EPALE

(europa.eu)

● New Communities Partnership’s Mi-WOW programme: Migrant Women -

Opportunities for Work (Mi-WOW) | New Communities Partnership

● New Communities Partnership’s skills assessment forms:

3assessment_forms_-_mi-wow_2021.pdf (newcommunities.ie)

Ανάγνωση

● Council Recommendation on Upskilling Pathways : New Opportunities for Adults

(2016) : EUR-Lex - 32016H1224(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu)

● About NARIC Ireland: https://www.qqi.ie/Articles/Pages/NARIC-Ireland.aspx

● COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, 2019 : Council Recommendation on

Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults taking stock of implementation

measures: implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf (europa.eu)

● Council Recommendation on the validation of non-formal and informal learning :

EUR-Lex - 32012H1222(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu)

● New Skills Agenda for Europe and Upskilling Pathways : European Association for the

Education of Adults » New Skills Agenda for Europe (eaea.org)

● European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update.

Thematic report : Validation of non-formal and informal learning for migrants and

refugees : European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018

update: thematic report: Validation of non-formal and informal learning for migrants

and refugees | Cedefop (europa.eu)

● Skills recognition: for a full list of regulated professions across the Europe see:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm).

● Integration of migrant women -  a key challenge with limited policy resources :

European Web Site on Integration - European Commission (europa.eu)

● Validation of non-formal and informal learning: Validation of non-formal and informal

learning | Cedefop (europa.eu)

● Empowering adults through upskilling and reskilling pathways, Volume 2 : Cedefop

analytical framework for developing coodinated and coherent approaches to upskilling

pathways for low-skilled adults : Empowering adults through upskilling and reskilling

pathways | Cedefop (europa.eu)

● Statement about Upskilling Pathways from The European Association for the Education

of Adults (EAEA) Upskilling-pathways-statement-Dec-2018.pdf (eaea.org)
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● Country Reports- European Inventory on Validation of non-formal and informal

learning : European Inventory on validation of non-formal and informal learning |

Cedefop (europa.eu)

Κοινωνικά Δίκτυα

New Communities Partnership, Facebook page: New Communities Partnership | Facebook
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Μελέτες Περίπτωσης

Μελέτη περίπτωσης 1: Έλεγχοι δεξιοτήτων: εργαλεία
εντοπισμού προσόντων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Έλεγχος δεξιοτήτων: εργαλεία για τον εντοπισμό ταλέντων
– Μελέτη σχετικά με τις πρακτικές ελέγχου δεξιοτήτων στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Skills audits - Publications Office of the EU (europa.eu)

Σκοπός της μελέτης: Να βελτιωθεί η βάση γνώσεων σχετικά με τους ελέγχους
δεξιοτήτων, να εντοπιστούν οι κύριοι τύποι ελέγχων δεξιοτήτων και οι μέθοδοι και οι
προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται και να αξιολογηθεί σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται
πρότυπα ως μέρος της διαδικασίας

Προσέγγιση μελέτης: Η μελέτη επικεντρώθηκε σε παραδείγματα ελέγχων δεξιοτήτων
και όχι σε χώρες

Ευρήματα:

-Αν και η Σύσταση του Συμβουλίου του 2012 εισήγαγε τον όρο «έλεγχος δεξιοτήτων»,

στην πράξη αυτός ο όρος χρησιμοποιείται σπάνια. Αντίθετα, χρησιμοποιούνται πιο

https://ec.europa.eu/migrant-integration/feature/integration-of-migrant-women
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1197
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1197
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_484_R_0001
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/briefingnote/wcms_533536.pdf
https://www.qqi.ie/Articles/Pages/recognition-of-Prior-Learning-RPL.aspx
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-women-in-caring-for-the-elderly
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-women-in-caring-for-the-elderly
https://www.newcommunities.ie/services/migrant-women-opportunities-for-work/mi-wow-success-stories/
https://www.newcommunities.ie/services/migrant-women-opportunities-for-work/mi-wow-success-stories/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cbf22f1-4547-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4cbf22f1-4547-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en


συχνά οι ακόλουθοι όροι: αξιολόγηση δεξιοτήτων, δημιουργία προφίλ δεξιοτήτων,

χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων, έλεγχος/αξιολόγηση ικανοτήτων

-Στις περισσότερες περιπτώσεις, η διαδικασία είναι εθελοντική και ατομική, με
αποτέλεσμα την αυξημένη επίγνωση των δυνατοτήτων κάποιου

-Οι φόρμες αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται συχνά περιλαμβάνουν συνεντεύξεις,

αυτοαξιολόγηση (ατομική ή καθοδηγούμενη) και αφηγήσεις προηγούμενης εμπειρίας. Οι
μετανάστες που αντιμετωπίζουν γλωσσικά εμπόδια, χρειάζονται την υποστήριξη ενός
εκπαιδευμένου συμβούλου για την εξαγωγή αυτών των πληροφοριών

-Ένα χαρτοφυλάκιο είναι συχνά το αποτέλεσμα ενός ελέγχου δεξιοτήτων ή όταν η
διαδικασία είναι λιγότερο αυστηρή, υπάρχει η κάρτα δεξιοτήτων ή ένας χάρτης
δεξιοτήτων. Ένα πιστοποιητικό δεξιοτήτων και η απονομή ενός τίτλου μπορεί επίσης να
είναι το αποτέλεσμα

-Ο έλεγχος δεξιοτήτων, όταν πραγματοποιείται από έναν σύμβουλο καθοδήγησης,

συνήθως περιλαμβάνει συμβουλές για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν
υπόψη

-Κύριοι τύποι ελέγχων δεξιοτήτων: 1. Αυτο-ανάπτυξη 2. Εκπαιδευτική πρόοδος. 3.

Ένταξη στην αγορά εργασίας. 4. Διαχείριση προσόντων

-Η ταυτοποίηση και η τεκμηρίωση αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αξιολόγησης
των δεξιοτήτων και μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά θετικά αποτελέσματα –

επιτρέποντας την αυτοαξιολόγηση της τρέχουσας εργασιακής θέσης ενός ατόμου και
οδηγώντας στην ευκαιρία να σχεδιάσουν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επίσης,

η συμπερίληψη αξιολόγησης και πιστοποίησης για την επικύρωση θεωρείται καλή
πρακτική

-Η έρευνα διαπίστωσε ότι η σύνδεση μεταξύ των ελέγχων δεξιοτήτων και της
επικύρωσης δεν είναι πάντα κατανοητή από τους παρόχους. Αυτό πρέπει να
αντιμετωπιστεί, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προσαρμοστούν εύκολα
στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ή στην απασχόληση

-Οι έλεγχοι δεξιοτήτων αξιολογήθηκαν ότι έχουν θετικό αντίκτυπο στα κίνητρα των
συμμετεχόντων

Συμπεράσματα

-Θα πρέπει να αναζητηθεί ένας καθολικός όρος για τον «έλεγχο δεξιοτήτων», να
διευκρινιστεί η έννοια, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων ποιότητας

-Οι συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων τύπων ελέγχων δεξιοτήτων θα πρέπει να
ενισχυθούν για να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια

-Η σύνδεση μεταξύ των ελέγχων δεξιοτήτων και της επικύρωσης πρέπει να γίνει πιο
σαφής



-Η διαδικασία ελέγχου δεξιοτήτων θα πρέπει να είναι εξατομικευμένη/ προσαρμοσμένη
σε διαφορετικές ομάδες-στόχους και θα πρέπει να παρέχονται κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με τον τρόπο σχεδιασμού και εφαρμογής ελέγχων δεξιοτήτων για διαφορετικές
ομάδες-στόχους

-Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί και η αγορά εργασίας πρέπει να συνεργάζονται πιο στενά,

έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα πρότυπα αναγνωρίζονται ως ποιοτικά και αξιόπιστα

-Ανατρέξτε στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20580&langId=en

για μια σύνοψη των ελέγχων δεξιοτήτων που αναλύθηκαν για την έρευνα

Μελέτη περίπτωσης 2: Εκπαίδευση μεταναστριών στη φροντίδα
των ηλικιωμένων
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ευρωπαϊκός ιστότοπος για τη Μετανάστευση:

Ενσωμάτωση μεταναστών - Πληροφορίες και καλές πρακτικές

Πρόγραμμα Gericuidar (Πορτογαλία) (2014-2017): Εκπαίδευση μεταναστριών στη
φροντίδα των ηλικιωμένων

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-women-i

n-caring-for-the-elderly

Σκοπός του έργου: Το έργο είχε ως στόχο να ανταποκριθεί στις ακόλουθες προκλήσεις:

1.   Έλλειψη οικιακής υποστήριξης για τους ηλικιωμένους. 2. Περιορισμένες ευκαιρίες
απασχόλησης για μετανάστριες και πρόσφυγες που έχουν χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης
και καθόλου επαγγελματική κατάρτιση

Οι στόχοι του έργου ήταν: η παροχή υποστήριξης σε μετανάστριες και πρόσφυγες στην
ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων για να γίνουν εργαζόμενοι στη φροντίδα
ηλικιωμένων πελατών, να εξασφαλίσει την επαγγελματική ένταξη των μεταναστριών και
των προσφύγων, να προωθήσει την επαγγελματική ένταξη των μεταναστριών και των
προσφύγων στην αγορά εργασίας σε μακροπρόθεσμη βάση και η ευαισθητοποίηση σε
μεταναστευτικές και άλλες σχετικές κοινότητες

Προσέγγιση μελέτης: Πέντε ομάδες των δέκα συμμετεχόντων οργανώθηκαν και
εκπαιδεύτηκαν στους ακόλουθους τομείς: οικιακή υποστήριξη, μαγειρική, και θεωρητικές
δεξιότητες στη φροντίδα των ηλικιωμένων, ψυχοεκπαιδευτικές και τεχνικές αυτογνωσίας,

δεξιότητες αναζήτησης εργασίας, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη
,διαπολιτισμικά έθιμα και συνήθειες και γλώσσα και πολιτισμός.

Αποτελέσματα:

-Το 80% από τους 120 συμμετέχοντες εξασφάλισαν μόνιμες θέσεις εργασίας στη φροντίδα
ηλικιωμένων μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-women-in-caring-for-the-elderly
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-women-in-caring-for-the-elderly


-Αναπτύχθηκαν επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες.

-Οι συμμετέχοντες απέκτησαν καλύτερη κατανόηση και προσαρμογή στον πορτογαλικό
πολιτισμό.

-Οι συμμετέχοντες είδαν βελτίωση στην οικονομική τους κατάσταση.

-Οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες έλαβαν εξειδικευμένη φροντίδα στο σπίτι και βελτιωμένη
ποιότητα ζωής.

Συμπεράσματα:

Το έργο ωφέλησε τόσο τις μετανάστριες και τους πρόσφυγες που συμμετείχαν στην
εκπαίδευση, όσο και τους ηλικιωμένους συμμετέχοντες.

Τεστ και Δραστηριότητες Αυτοαξιολόγησης

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
1. Η πρωτοβουλία "Upskilling Pathways" αποτελείται από 3 βήματα, τα οποία είναι:

a. 1. Προσφορά μάθησης, 2. Αξιολόγηση δεξιοτήτων, 3. Επικύρωση
προηγούμενης μάθησης

b. 2. Αξιολόγηση δεξιοτήτων, 2. Προσφορά μάθησης, 3. Επικύρωση και
αναγνώριση προηγούμενης μάθησης

c. 1. Αξιολόγηση δεξιοτήτων, 2. Επικύρωση, 3. Αναγνώριση προηγούμενης
μάθησης

2. Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση δεξιοτήτων με:

a. υποστήριξη από σύμβουλο καθοδήγησης: πριν, κατά τη διάρκεια και
μετά την αξιολόγηση δεξιοτήτων

b. καμία καθοδήγηση ή συμβουλευτική
c. ένα κουίζ γενικών γνώσεων

3. Μια εξατομικευμένη και εξειδικευμένη προσφορά μάθησης είναι:

a. πιστοποιητικό που δίνεται στο αντικείμενο της επιλογής του
εκπαιδευόμενου

b. προσφορά μιας θέσης στο πανεπιστήμιο
c. προσφορά εκπαίδευσης ή κατάρτισης, που καλύπτει τις ανάγκες που

προσδιορίζονται στην αξιολόγηση δεξιοτήτων



4. Η επικύρωση είναι:

a. Παρακολούθηση δια ζώσης μαθημάτων
b. Μέτρηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε σχέση με ένα σχετικό

πρότυπο.

c. Προσφορά μάθησης

5. Εμπόδια στην αναγνώριση προηγούμενων δεξιοτήτων:

a. Μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους μετανάστες
b. Δεν έχει καμία επίδραση στους μετανάστες

Γραπτή Εργασία
Σκεφτείτε πώς οι μετανάστριες που εργάζονται στον τομέα της φροντίδας και στοχεύουν
να εργαστούν σε πιο επίσημους χώρους θα ωφεληθούν από την πρωτοβουλία "Upskilling

Pathways". Ποιος θα ήταν ο σκοπός, τα οφέλη και τα χαρακτηριστικά της πρωτοβουλίας
και τι πρέπει να περιλαμβάνει κάθε βήμα; Συμπεριλάβετε αξιολόγηση δεξιοτήτων,

εξατομικευμένη και εξειδικευμένη προσφορά μάθησης και επικύρωση και αναγνώριση
της μάθησης. Ποια άλλα μέτρα θα εφαρμοστούν (συμβουλευτική, διασφάλιση
ποιότητας;).



Μαθησιακή
Ενότητα N°5



ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ N°5: Επικύρωση της μη τυπικής και
άτυπης μάθησης (Ι): ανάπτυξη και εφαρμογή επικύρωσης
για μετανάστριες

Μαθησιακή Ενότητα n°5

Επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης (Ι): ανάπτυξη και
εφαρμογή επικύρωσης για μετανάστριες

Εισαγωγή Αυτή η ενότητα στοχεύει να εισαγάγει την ανάπτυξη και εφαρμογή μη
τυπικής και άτυπης επικύρωσης για γυναίκες μετανάστριες φροντιστές.

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:

-Προσδιορίζει και να ερμηνεύει τα επιτευχθέντα μαθησιακά
αποτελέσματα του ατόμου ανεξάρτητα από το μαθησιακό πλαίσιο
(επίσημο, μη τυπικό ή άτυπο)

-Περιγράψει και να τεκμηριώσει τις πληροφορίες του ατόμου σχετικά με
τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματά του ανεξάρτητα από το
μαθησιακό πλαίσιο (επίσημο, μη τυπικό ή άτυπο).

-Μετράει, συγκρίνει και αξιολογεί τα επιτευχθέντα μαθησιακά
αποτελέσματα σε σχέση με τα πρότυπα ανεξάρτητα από το μαθησιακό
πλαίσιο (επίσημο, μη τυπικό ή άτυπο)

Για να επιτευχθεί αυτό, το μάθημα δομείται στις ακόλουθες ενότητες:

Θεωρητική προσέγγιση, εννοιολογική γνώση, καινοτόμες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις, μεθοδολογίες αξιολόγησης, καλές πρακτικές, εμπειρίες,

υλικό, βιβλιογραφία, μελέτες περιπτώσεων και δοκιμές και
δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης.

Διάρκεια 25 ώρες μικτής μάθησης:

● Επικοινωνία: 9 ώρες
● Πρακτική πρακτική: 9 ώρες
● Αυτομελέτη: 5 ώρες
● Αξιολόγηση: 2 ώρες

Περιεχόμενο

Θεωρητική
Προσέγγιση

Το ενδιαφέρον της Ευρώπης για τη μη τυπική και την άτυπη εκπαίδευση
έχει μεγαλώσει την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, και σε σύγκριση με την



τυπική εκπαίδευση, η περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση είναι ακόμη
μια συνεχής διαδικασία.

Αυτή η συνεχής διαδικασία σχετίζεται με την έλλειψη καθιέρωσης ενός
συστήματος που θα επιτρέπει στα άτομα να αναγνωρίζουν, να
τεκμηριώνουν, να αξιολογούν και να επικυρώνουν (πιστοποιούν) όλες
τις μορφές μάθησης, ανεξάρτητα από το πού έχουν αποκτηθεί.

Παρόλο που το αίτημα για ρυθμίσεις επικύρωσης υποβλήθηκε το 2012,

όπως προαναφέρθηκε, πολλές χώρες πρέπει ακόμη να ορίσουν ένα
διευθετημένο σύστημα που θα αναγνωρίζει τις δεξιότητες, τις ικανότητες
και τις γνώσεις των πολιτών, που αποκτώνται εκτός της επίσημης
εκπαίδευσης και κατάρτισης: στην εργασία, στο σπίτι ή σε εθελοντικές
δραστηριότητες.

Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση των μεταναστριών, η δυνατότητα
επικύρωσης αυτής της άτυπης μάθησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε
βελτίωση των συνθηκών, καθώς οι αποκτηθείσες ικανότητές τους θα
αναγνωριστούν και θα επικυρωθούν. Αλλά πώς μπορεί να αναπτυχθεί
και να εφαρμοστεί η επικύρωση για τις μετανάστριες;

Εννοιολογική
Γνώση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει δράσεις που δίνουν τόσο προβολή
όσο και αξία στις δεξιότητες που αποκτώνται σε όλα τα εκπαιδευτικά
πλαίσια, καθώς αυτές οι δεξιότητες αποτελούν μέρος των επίκτητων
ικανοτήτων, που υποστηρίζουν τη σταδιοδρομία και την
περαιτέρω μάθηση.

Ποια είναι τα μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά πλαίσια;

Τα άτομα μαθαίνουν με πολλαπλούς τρόπους και σε διάφορα πλαίσια
και όχι μόνο σε επίσημες δομές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η μάθηση
μπορεί να συμβεί ως υποπροϊόν των καθημερινών τους
δραστηριοτήτων, ακόμη και όταν η μάθηση δεν ήταν αρχικά ο
πρωταρχικός στόχος ή πρόθεση.

Η μη τυπική μάθηση είναι η μάθηση που είναι δομημένη και συμβαίνει
φυσικά ως μέρος ποικίλων δραστηριοτήτων (δηλ. ψηφιακές δεξιότητες
που αναπτύσσονται κατά την αναπαραγωγή βιντεοπαιχνιδιών), ενώ η
άτυπη μάθηση είναι οι δραστηριότητες μάθησης που λαμβάνουν χώρα
εκτός ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου, μέσω της ζωής, εντός
του πλαισίου ψυχαγωγικών ή επαγγελματικών, κοινωνικών και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Περιλαμβάνει κάθε είδους
αυτοεκπαίδευση με έντυπο υλικό ή με χρήση Διαδικτύου ή με χρήση



υπολογιστή ή ποικίλων εκπαιδευτικών υποδομών. Περιλαμβάνει επίσης
τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά ένα άτομο μέσω της
εργασιακής εμπειρίας.

Έχοντας υπόψη ότι οι δεξιότητες που αποκτώνται σε μη τυπικό και
άτυπο πλαίσιο μπορούν να αποτελέσουν μεγάλο πλεονέκτημα για τα
άτομα, πώς γίνονται ορατές και πώς εκτιμώνται ή με άλλα λόγια, πώς
αναπτύσσεται και εφαρμόζεται η επικύρωση;

Στο σύνολό της, η διαδικασία επικύρωσης δεξιοτήτων επιτρέπει στα
άτομα να αναγνωρίζουν, να τεκμηριώνουν, να αξιολογούν και να
πιστοποιούν τις δεξιότητές τους. Μια τέτοια διαδικασία μπορεί να
οδηγήσει στη λήψη μερικής ή πλήρους πιστοποίησης. Αυτό μπορεί να
αυξήσει τις πιθανότητες ένταξής τους στην αγορά εργασίας και να
ανοίξει νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Μπορεί επίσης να προσφέρει
πρόσβαση σε περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση. Συμπερασματικά,

η επικύρωση αυξάνει την κοινωνική ένταξη και μπορεί να ενδυναμώσει
τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που εγκαταλείπουν
πρόωρα το σχολείο, των ανέργων, των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση
και των υπηκόων τρίτων χωρών, αναδεικνύοντας τις δεξιότητές τους.

Η σύσταση του Συμβουλίου του 2012 καθόριζε τέσσερα στάδια στη
διαδικασία επικύρωσης: ταυτοποίηση, τεκμηρίωση, αξιολόγηση και
πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτά τα τέσσερα
στάδια διευκολύνουν την προσαρμογή σε διαφορετικές
πραγματικότητες και ανάγκες.

Το στάδιο αναγνώρισης και τεκμηρίωσης σχετίζεται με τις
διαμορφωτικές προσεγγίσεις, οι οποίες στοχεύουν στην παροχή
ανατροφοδότησης για τη μαθησιακή διαδικασία ή τη μαθησιακή
σταδιοδρομία, ενώ παράλληλα προσφέρουν γνώσεις για ανάπτυξη και
βελτίωση.

Τα στάδια της αξιολόγησης και της πιστοποίησης σχετίζονται
περισσότερο με αθροιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες στοχεύουν ρητά
στην επισημοποίηση και την πιστοποίηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση και η πιστοποίηση προηγούνται πάντα
από κάποια μορφή ταυτοποίησης και τεκμηρίωσης.

Αυτό που συνιστά αξιολόγηση, ωστόσο, μπορεί να περιλαμβάνει
παρατηρήσεις, συνεντεύξεις και χαρτοφυλάκια, καθώς και εξετάσεις.



Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι τα τέσσερα στάδια δεν
αναλαμβάνονται απαραίτητα ως ξεχωριστές φάσεις.

Εθνικά συστήματα και πλαίσια προσόντων

Η σύσταση του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων που
δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 201737, στοχεύει στην καλύτερη σύνδεση
της επίσημης, της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και στην
υποστήριξη της επικύρωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων που
αποκτώνται σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα ορίστηκαν στη σύσταση του EQF του 2008

ως «…δηλώσεις για το τι πρέπει να γνωρίζει, να κατανοεί και/ή να
μπορεί να κάνει ένα άτομο στο τέλος μιας μαθησιακής διαδικασίας».

Τα κριτήρια για την αναφορά του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (NQS)

στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (EQF) υποδηλώνουν ρητά την
ανάγκη σύνδεσης των NQFs με ρυθμίσεις επικύρωσης, ως απαραίτητη
προϋπόθεση για τη βελτίωση της διαφάνειας των συστημάτων δια βίου
μάθησης.

Τα NQF που βασίζονται σε μαθησιακά αποτελέσματα «παρέχουν
αναφορά για την επικύρωση της μη τυπικής μάθησης και καθιστούν
δυνατή την αξιοποίηση της μάθησης, που λαμβάνει χώρα εκτός της
επίσημης εκπαίδευσης, στην εργασία και στον ελεύθερο χρόνο». Όλες
οι χώρες που συμμετείχαν στην Ευρωπαϊκή Απογραφή του 2018, έχουν
αναπτύξει ένα NQF και με εξαίρεση την Ισπανία, όλες έχουν αναφερθεί
στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Η χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων θα περιλαμβάνει τον ορισμό
ενός προτύπου ως κεντρικό στοιχείο για τη νομιμότητα, την αξιοπιστία
και την εγκυρότητα των διαδικασιών επικύρωσης.

Ποιος είναι ο ρόλος των ενδιαφερομένων που εμπλέκονται στην
επικύρωση;

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου
να υπάρξει εμπιστοσύνη στο σύστημα και να διασφαλιστεί ότι τα
αποτελέσματα της διαδικασίας επικύρωσης γίνονται αποδεκτά στην
κοινωνία. Μία από τις αρχές της Σύστασης του Συμβουλίου είναι η
συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων σε πρωτοβουλίες
επικύρωσης, όπως εργοδότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις,



βιομηχανικά, εμπορικά και ειδικευμένα επιμελητήρια, εθνικοί φορείς που
εμπλέκονται στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων,

υπηρεσίες απασχόλησης, οργανώσεις νεολαίας, εργαζόμενοι στον
τομέα της νεολαίας, εκπαίδευση και κατάρτιση.

Ποιος είναι ο ρόλος των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων
της ΕΕ;

Η Σύσταση του 2012 για την επικύρωση καλεί τα κράτη μέλη να
θεσπίσουν εθνικές ρυθμίσεις για την επικύρωση έως το 2018. Αυτές οι
ρυθμίσεις θα επιτρέπουν στα άτομα να αναδείξουν τις γνώσεις και τις
δεξιότητές τους, που αποκτώνται εκτός της επίσημης εκπαίδευσης και
κατάρτισης: στην εργασία, στο σπίτι ή μέσω εθελοντικών
δραστηριοτήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για
την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) βοηθούν τα
κράτη μέλη σε αυτή τη διαδικασία.

Συνολικές πληροφορίες, συμβουλές και καθοδήγηση

Η Σύσταση του Συμβουλίου για την επικύρωση προσδιορίζει την
καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών ως μία από τις προϋποθέσεις
που μπορούν να ωθήσουν την ανάπτυξη της επικύρωσης και αναφέρει
ότι τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την ευρεία διάδοση
πληροφοριών και καθοδήγησης σχετικά με τις ευκαιρίες, τις διαδικασίες
και τα οφέλη της επικύρωσης.

Καινοτόμες
παιδαγωγικές
προσεγγίσεις
/ Μέσα
μετάδοσης

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές

Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για την επικύρωση παρέχουν
πολιτικές και πρακτικές συμβουλές στους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής και στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την εφαρμογή της
επικύρωσης. Χρησιμοποιώντας περιπτώσεις καλών πρακτικών και
θεματικές αναλύσεις, η Ευρωπαϊκή Απογραφή δείχνει πώς
χρησιμοποιείται η επικύρωση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό
επίπεδο στην Ευρώπη. Οι κατευθυντήριες γραμμές και η απογραφή
υποστηρίζουν τον διάλογο μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων στις
συνεχείς προσπάθειές τους για την ανάπτυξη επικύρωσης στην
Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές αναπτύχθηκαν για πρώτη
φορά το 2009 και, μετά την έγκριση της Σύστασης του Συμβουλίου,



ενημερώθηκαν το 2015. Η αξιολόγηση της σύστασης του 2012

σηματοδότησε τη σημασία των κατευθυντήριων γραμμών για την
προώθηση της κατανόησης της επικύρωσης στην Ευρώπη και για την
υποστήριξη της μάθησης από ομοτίμους.

Ευρωπαϊκός κατάλογος για την επικύρωση της μη τυπικής και
άτυπης μάθησης

Ο κατάλογος είναι μια τακτικά επικαιροποιημένη επισκόπηση των
πρακτικών και των ρυθμίσεων επικύρωσης σε όλη την Ευρώπη με
στόχο την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Από το 2004,

και συμπεριλαμβανομένου αυτού, το απόθεμα έχει ενημερωθεί έξι
φορές (2004, 2005, 2008, 2010, 2014, 2016 και 2018).

Αυτή η τακτικά επικαιροποιημένη επισκόπηση των πρακτικών και των
ρυθμίσεων επικύρωσης σε όλη την Ευρώπη συντάσσεται σε
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ανταποκρίνεται στο
αυξανόμενο κοινωνικό ενδιαφέρον για τη χρήση όλης της διαθέσιμης
επικυρωμένης μάθησης σε περιφερειακό/εθνικό επίπεδο, έχοντας
όμως κατά νου ότι οι πληροφορίες σχετικά με το πώς γίνεται αυτή η
μάθηση έχουν ταυτοποιηθεί, τεκμηριωθεί, αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί,
στις περισσότερες χώρες, δεν είναι εύκολα προσβάσιμο.

Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την επικύρωση της μη τυπικής
και άτυπης μάθησης

Η ευρωπαϊκή βάση δεδομένων είναι ένα πιλοτικό έργο, το οποίο
συνδέει τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές με τον ευρωπαϊκό
κατάλογο.

Μεθοδολογίες
Αξιολόγησης

Αρχείο Επιτευγμάτων (Νέα Σκωτία – Καναδά)

Αυτή η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ως καλή πρακτική από το
CEDEFOP, σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Σκωτίας, η οποία
εργάστηκε σκληρά την τελευταία δεκαετία για να υποστηρίξει την
ανάπτυξη ρυθμίσεων αναγνώρισης της προηγούμενης μάθησης (RPL)

στην επαρχία. Το αρχείο των επιτευγμάτων στοχεύει να βοηθήσει τα
άτομα να εντοπίσουν, να τεκμηριώσουν και να αναγνωρίσουν τις
δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της εκπαίδευσης,

της κοινότητας και της επαγγελματικής εμπειρίας. Οι μέθοδοι
αξιολόγησης θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν αυτοαξιολόγηση,

ημιδομημένες συνεντεύξεις, παρατήρηση, συλλογή αποδεικτικών
στοιχείων και τυποποιημένα τεστ.



Καλές
Πρακτικές

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή της επικύρωσης μη τυπικών και άτυπων
ικανοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των συνθηκών ζωής
καθώς μπορεί να οδηγήσει σε ώθηση σταδιοδρομίας. Αυτό δεν είναι ένα
φαινόμενο αποκλειστικά για μετανάστριες που εργάζονται στη
φροντίδα, αλλά και για άλλες συλλογικότητες και επαγγέλματα, όπως
αυτά που καλύπτονται από το έργο Erasmus+ Crafts 3.0

(2017-1-ES01-KA202-038435), στο οποίο η κοινοπραξία διερεύνησε την
ιδέα να υποστηρίξει την επαγγελματική ανάπτυξη δασκάλων και
εκπαιδευτών χειροτεχνίας στην Ευρώπη, βελτιώνοντας τις διδακτικές
τους ικανότητες στην καινοτόμο εκπαίδευση ΕΕΚ μέσω μεθόδων και
εργαλείων που βασίζονται στις ΤΠΕ. Τα αποτελέσματα του έργου
περιελάμβαναν έναν Οδηγό για επικύρωση, πιστοποίηση και
διαπίστευση για καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας-μάθησης
βασισμένες σε ΤΠΕ για κλάδους χειροτεχνίας με συστάσεις για
επικύρωση, πιστοποίηση και διαπίστευση, που απευθύνεται σε φορείς
χάραξης πολιτικής, εκπαιδευτικά ιδρύματα, παρόχους IVET και C-VET,

κοινωνικούς εταίρους και άλλους φορείς.

Εμπειρίες Οι οργανισμοί ILO, SENA και UN Women θα δώσουν πιστοποίηση σε
500 γυναίκες για τις εργασιακές τους δεξιότητες στην Κολομβία

Από το 2020, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO) και η Εθνική
Υπηρεσία Μαθητείας (SENA) εργάζονται από κοινού για τη βελτίωση του
επαγγελματικού προφίλ των Κολομβιανών και των μεταναστών σε
κανονικό καθεστώς στην Κολομβία, προκειμένου να μετριαστούν τα
εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Αυτή η συμμαχία
οδήγησε στην τεχνική και οικονομική υποστήριξη της ΔΟΕ για τη
βελτίωση των διαδικασιών πιστοποίησης των εργασιακών ικανοτήτων
και του εργασιακού προσανατολισμού, με αποτέλεσμα 200 άτομα να
πιστοποιηθούν σε τομείς διοικητικής μέσω της SENA. Σε συνέχεια αυτής
της συμμαχίας, και τώρα με την υποστήριξη του UN Women και του
Προεδρικού Συμβουλίου για την Ισότητα των Γυναικών (CPEM), ξεκίνησε
μια στρατηγική για την αξιολόγηση και την πιστοποίηση των
εργασιακών ικανοτήτων για μετανάστριες, Κολομβιανές
παλιννοστούντες και υπηκόους.

Η διαδικασία θα απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που, μέσω της
εργασιακής τους εμπειρίας, έχουν αναπτύξει δεξιότητες ή έχουν
εκπαιδευτεί ή έχουν εμπειρία, αλλά για διάφορους λόγους δεν
διαθέτουν επίσημη πιστοποίηση. Αυτή η διαπίστευση θα τους επιτρέψει
να βελτιώσουν το επαγγελματικό τους προφίλ, καθώς θα έχουν έγκυρη



πιστοποίηση για το βιογραφικό τους, το οποίο θα τους επιτρέψει να
έχουν πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Υλικό

● Cedefop, European Commision, ICF (2021): How to make learning visible:

strategies for implementing validation of non-formal and informal learning, 28

and 29 November 2016, Thessaloniki

https://www.youtube.com/watch?v=EmGi_-yzJYE

● Cedefop, European Commision. ICF (2021): European database on validation of

non-formal and informal learning:

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-database-on-validation-of-

non-formal-and-informal-learning

● Mathou, Cecilie (2018): European inventory on validation of non-formal and

informal learning 2018 update CASE STUDY: CANADA-NOVA SCOTIA:

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_val

idation_2018_case_study_Canada.pdf

● Social Europe (2018): Unlocking talent: Validation of non-formal and informal

learning: https://www.youtube.com/watch?v=wa7T2152uSU

● VPL Biennale (2019): Conference on promoting validation of non-formal and

informal learning “VPL Biennale” 7 – 8 May 2019 in Berlin:

https://www.youtube.com/watch?v=WfCi-9Wa1cY

Βιβλιογραφία

● Cedefop, European Commission, ICF. (2019). European inventory on validation

of non-formal and informal learning 2018 update: Synthesis report:

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validatio

n_2018_synthesis.pdf

● ILO (2021) : “OIT, SENA y ONU Mujeres certificarán a 500 mujeres en

competencias laborales en Colombia” Press room:

https://www.ilo.org/lima/sala-de-prensa/WCMS_769884/lang--es/index.htm

● European Association for the education of adults (2013): Widening Roma

women’s access to non-formal and informal learning validation systems

(ROM-ACT):

https://eaea.org/our-work/projects3/widening-roma-womens-access-to-non-fo

rmal-and-informal-learning-validation-systems-rom-act/

● European Parliament Council. (2008). RECOMMENDATION OF THE EUROPEAN

PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 April 2008 on the establishment of

the European Qualifications Framework for lifelong learning:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0

007:EN:PDF

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-database-on-validation-of-non-formal-and-informal-learning
https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-database-on-validation-of-non-formal-and-informal-learning
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_synthesis.pdf
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_synthesis.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF


● European Union. Europass : Validation of non-formal and informal learning :

https://europa.eu/europass/en/validation-non-formal-and-informal-learning

Μελέτες Περίπτωσης

Μελέτη περίπτωσης 1: Διεύρυνση της πρόσβασης των
γυναικών Ρομά σε συστήματα επικύρωσης μη τυπικής και
άτυπης μάθησης (ROM-ACT)

Ιστορικό

Ο στόχος του ROM-ACT ήταν να διευρύνει την αναγνώριση των δεξιοτήτων και
ικανοτήτων που έχει αποκτήσει η κοινότητα των Ρομά σε επίσημες και μη
επίσημες δραστηριότητες και να ενθαρρύνει τα κέντρα για την εκπαίδευση
ενηλίκων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να υποστηρίζουν τις μη
εκπαιδευμένες γυναίκες Ρομά στη διαδικασία επικύρωσης άτυπης και μη τυπικής
μάθησης.

Στόχοι

Επίτευξη της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που έχει
αποκτήσει η κοινότητα των Ρομά σε επίσημες και μη τυπικές δραστηριότητες.

Προώθηση της πρόσβασης μη εκπαιδευμένων γυναικών Ρομά στα εθνικά
συστήματα επικύρωσης της άτυπης και μη τυπικής μάθησης μέσω της
υποστήριξης οργανώσεων πολιτών.

Παροχή της δυνατότητας στις γυναίκες Ρομά να έχουν και να κάνουν συστάσεις,

προκειμένου να βελτιωθεί ο αντίκτυπος και η προσβασιμότητα στα μη τυπικά και
ανεπίσημα συστήματα επικύρωσης.

Επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης 50 μη εκπαιδευμένων γυναικών
Ρομά.

Ενθάρρυνση και βοήθεια κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων και οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών να υποστηρίζουν και να συνοδεύουν μη εκπαιδευμένες
γυναίκες Ρομά στη διαδικασία επικύρωσης της άτυπης και μη τυπικής μάθησης.

Διεξαγωγή εκστρατείας λόμπι για τις εθνικές κυβερνήσεις με στόχο να
ενσωματωθούν οι συνεισφορές του έργου στα συστήματα επικύρωσης της μη
τυπικής και άτυπης μάθησης και να δοθεί στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
συγκεκριμένες συστάσεις για το πώς να το κάνουν.

Αποτελέσματα

Εκστρατεία ευαισθητοποίησης

https://europa.eu/europass/en/validation-non-formal-and-informal-learning


Επικύρωση 50 γυναικών Ρομά

Συστάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στα συστήματα επικύρωσης
στην Ε.Ε

Εκστρατεία

Μελέτη περίπτωσης 2: ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΩΝ ΗΕ

Στόχοι

Αύξηση της ικανότητας των γυναικών να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν
τις διαθέσιμες παροχές κοινωνικής πρόνοιας, νομικής προστασίας και
υγειονομικής περίθαλψης. Να έχουν, επίσης, πρόσβαση σε καλύτερες ευκαιρίες
εργασίας και να μάθουν για τα πρότυπα επαγγελματικής ασφάλειας και τα
εργασιακά δικαιώματα.

Αποτελέσματα

Το πρώτο κοινοτικό δίκτυο για μετανάστριες στο Βιετνάμ που δημιουργήθηκε από
το πρόγραμμα έχει τώρα 33 μέλη, τα οποία κάνουν τακτικές ομαδικές συναντήσεις
με μετανάστριες. Μοιράζονται σχετικές πληροφορίες και συνηγορούν στις τοπικές
αρχές για να διασφαλίσουν ότι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των
μεταναστριών.

Τεστ και Δραστηριότητες Αυτοαξιολόγησης + ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

1. Ποιος είναι ο ορισμός της άτυπης μάθησης;

a. Μάθηση που είναι δομημένη και συμβαίνει φυσικά ως μέρος ποικίλων
δραστηριοτήτων

b. Εκμάθηση που πραγματοποιείται εκτός της οργανωμένης
εκπαίδευσης

c. Μάθηση που αποκτάται με τη λήψη μαθημάτων
d. Μάθηση που λαμβάνεται εκτός της τάξης

2. Ποια είναι τα στάδια επικύρωσης;

a. Ταυτοποίηση, τεκμηρίωση, αξιολόγηση και πιστοποίηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων

b. Εντοπισμός, επιχειρηματολογία, αξιολόγηση και πιστοποίηση μαθησιακών
αποτελεσμάτων.

c. Προσδιορισμός, τεκμηρίωση, αξιολόγηση και επικύρωση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων.



d. Γνώσεις, δεξιότητες και αξιολόγηση

3. Τι είναι το μαθησιακό αποτέλεσμα;

a. Δηλώσεις για το τι πρέπει να γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να κάνει
μια ομάδα μετά τη μαθησιακή διαδικασία.

b. Προϊόν των όσων έχουν μελετηθεί.
c. Δηλώσεις σχετικά με το τι έχει μελετηθεί σε μη τυπικά πλαίσια.

d. Δηλώσεις για το τι πρέπει να γνωρίζει, να κατανοεί και/ή να μπορεί
να κάνει ένα άτομο στο τέλος μιας μαθησιακής διαδικασίας

4. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι καινοτόμος παιδαγωγική προσέγγιση για την
επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης;

a. Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές
b. Ευρωπαϊκός κατάλογος για την επικύρωση της μη τυπικής και

άτυπης μάθησης
c. Ευρωπαϊκό Εγχειρίδιο για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης

μάθησης
d. Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για την επικύρωση της μη τυπικής και

άτυπης μάθησης

5. Ποιος είναι ο στόχος του Αρχείου επιτευγμάτων;

a. Βοηθήστε τα άτομα να εντοπίσουν, να τεκμηριώσουν και να
αναγνωρίσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν
μέσω της εκπαιδευτικής ζωής, της κοινότητας και της
επαγγελματικής εμπειρίας.

b. Βοηθήστε τις ομάδες στον εντοπισμό, την τεκμηρίωση και την αναγνώριση
των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω της
εκπαιδευτικής ζωής, της κοινότητας και της εργασιακής εμπειρίας

c. Βοηθήστε τα άτομα να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που
απαιτούνται για την εκπαιδευτική ζωή, την κοινότητα και την
επαγγελματική εμπειρία.

d. Βοηθήστε τα άτομα να εντοπίσουν, να επιχειρηματολογήσουν, να
αξιολογήσουν και να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις που
αποκτήθηκαν μέσω της εκπαιδευτικής ζωής, της κοινότητας και της
επαγγελματικής εμπειρίας.

Ολοκληρώστε την παρακάτω δραστηριότητα

Γραπτή Εργασία



Καταγράψτε τις ικανότητές σας, που αποκτήσατε μέσω της μη τυπικής και
άτυπης μάθησης. Γνωρίζετε πώς αποκτήσατε αυτές τις ικανότητες;

Αντικατοπτρίζονται στο πρόγραμμα σπουδών σας; Αν ναι, πώς; Εάν όχι, γιατί;



Μαθησιακή
Ενότητα

N°6





ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΤΥΠΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (II): ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ

Μαθησιακή Ενότητα ν°6

Επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης ii: εργαλεία και
μέθοδοι επικύρωσης

Εισαγωγή Αυτή η ενότητα στοχεύει να εισαγάγει τα εργαλεία και τις μεθόδους
επικύρωσης που προτείνονται από επίσημους ευρωπαϊκούς
οργανισμούς για την επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης:

- Ορίστε, διαφοροποιήστε και συγκρίνετε τη διαμορφωτική και
αθροιστική προσέγγιση της αξιολόγησης.

- Προσδιορίστε, χρησιμοποιήστε και αποφασίστε ποιες μέθοδοι
εξαγωγής αποδεικτικών στοιχείων ταιριάζουν καλύτερα στην πρόταση

- Προσδιορίστε, χρησιμοποιήστε και αποφασίστε ποιες μεθόδους θα
παρουσιάσετε και τεκμηριώστε τα στοιχεία που ταιριάζουν καλύτερα
στην πρόταση.

- Αντιστοιχίστε, ελέγξτε και ερμηνεύστε τα κριτήρια με την πρόταση
μάθησης.

Για να επιτευχθεί αυτό, το μάθημα δομείται στις ακόλουθες ενότητες:

Θεωρητική προσέγγιση, εννοιολογική γνώση, καινοτόμες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις, μεθοδολογίες αξιολόγησης, καλές πρακτικές, εμπειρίες,

υλικό, βιβλιογραφία, μελέτες περιπτώσεων και δραστηριότητες
αυτοαξιολόγησης.

Διάρκεια 1 βαθμός (25 ώρες μικτής μάθησης)

● Επικοινωνία: 9 ώρες
● Πρακτική: 9 ώρες
● Αυτομελέτη: 5 ώρες
● Αξιολόγηση: 2 ώρες

Περιεχόμενο



Θεωρητική
Προσέγγιση

Υπάρχει ανάγκη για κατάλληλα εργαλεία επικύρωσης μη τυπικής και
άτυπης μάθησης. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε έμφαση στα
υπάρχοντα εργαλεία (δηλαδή το Europass) και τόνισε την ανάγκη για
συνέργειες μεταξύ της επικύρωσης και των συστημάτων πίστωσης, που
θα υποστηρίζουν τη διευκόλυνση του εντοπισμού και της τεκμηρίωσης
των μαθησιακών αποτελεσμάτων, που αποκτώνται εκτός του επίσημου
πλαισίου.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τα εργαλεία επικύρωσης της μη τυπικής
και άτυπης μάθησης, αυτή η ενότητα θα συγκεντρώσει πληροφορίες
σχετικά με τις υπάρχουσες προσεγγίσεις αξιολόγησης, καθώς και τις
απαραίτητες μεθόδους εξαγωγής, παρουσίασης και τεκμηρίωσης
αποδεικτικών στοιχείων που ταιριάζουν στην πρόταση. Τέλος, η
τελευταία ενότητα θα καλύψει τον τρόπο εργασίας και θα εμπεριέχει μια
πρόταση μάθησης.

Εννοιολογική
Γνώση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της χρήσης
προσαρμοσμένων εργαλείων και οργάνων που επιτρέπουν την
επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Υπάρχουν κοινά εργαλεία για όλη την κοινότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που εφιστούν την προσοχή στη συνάφεια των κοινών
ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως το Europass και το Youthpass.

Αυτά τα εργαλεία επικύρωσης είναι κεντρικά για την ποιότητα, τη
νομιμότητα και την αποδοχή της διαδικασίας επικύρωσης, αλλά επίσης
επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν την
επικύρωση, διαμορφώνοντας την εμπειρίας τους: Μέσω της χρήσης
εργαλείων, παρέχεται στα άτομα η ευκαιρία να αναγνωρίσουν και να
επικυρωθούν όλες οι δεξιότητες, οι γνώσεις και οι ικανότητές τους.

Παραδείγματος χάριν, η επίσημη εκπαίδευση, τα τεστ και οι εξετάσεις
φέρνουν σχετικά γρήγορα αποτελέσματα, αλλά, από την άλλη πλευρά,

συχνά έχουν αρνητική επίδραση στους μαθητές. Αντιθέτως, την άλλη
πλευρά, έχει υποστηριχθεί ότι οι συνεντεύξεις και οι διάλογοι μπορούν
να έχουν υψηλότερο βαθμό εγκυρότητας από ορισμένες άλλες
μεθόδους, καθώς επιτρέπουν την αλληλεπίδραση και τον διάλογο, που
σημαίνει ότι μπορούν να βοηθήσουν στην αποφυγή παρεξηγήσεων, στη
διατύπωση ερωτήσεων και απαντήσεων.

Μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η εμπειρία, η επικοινωνία και οι
δεξιότητες διευκόλυνσης του αξιολογητή, παίζουν ισχυρό ρόλο σε αυτή



την περίπτωση ως προς την διασφάλιση της εγκυρότητας και της
αξιοπιστίας της διαδικασίας.

Ποια είναι η διαμορφωτική και η αθροιστική προσέγγιση
της αξιολόγησης;
Η σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έδωσε έμφαση στην ανάγκη
ανάπτυξης και κοινής χρήσης κατάλληλων εργαλείων επικύρωσης. Στην
επικύρωση χρειάζεται να διευκρινιστεί η διάκριση μεταξύ
διαμορφωτικής και αθροιστικής αξιολόγησης.

Όπως προαναφέρθηκε, τα εργαλεία και οι μέθοδοι που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα
αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας, αλλά πώς μπορεί να
σημειωθεί πρόοδος στην επικύρωση; Αρχικά, υπάρχει ανάγκη να γίνει
σαφής διάκριση σχετικά με τις προσεγγίσεις. Σε αυτή την περίπτωση,

υπάρχουν δύο αντίθετες προσεγγίσεις: Διαμορφωτική και Αθροιστική.

Η σύσταση περιγράφει τη διαμορφωτική αξιολόγηση ως μια προσέγγιση
που στοχεύει στην παροχή ανατροφοδότησης για τη μαθησιακή
διαδικασία ή τη μαθησιακή σταδιοδρομία, υποδεικνύοντας τα δυνατά και
αδύνατα σημεία και αποτελεί βάση για προσωπική ή οργανωτική
βελτίωση.

Αυτός ο τύπος προσέγγισης διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε
πολλά περιβάλλοντα που κυμαίνονται από την καθοδήγηση και την
παροχή συμβουλών έως τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων στις
επιχειρήσεις. Άλλα ιδρύματα, όπως το IOWA University Centre for

Excellence in Learning and Teaching, ορίζει τα εργαλεία που εντοπίζουν
αδυναμίες, δυνατά σημεία και μαθησιακά κενά στην και αξιολογούν πώς
να καλύψουν αυτά τα κενά. Περιλαμβάνει πρακτικά εργαλεία που
βοηθούν στη διαμόρφωση της μάθησης. Τα εργαλεία αξιολόγησης
μπορεί να είναι γραφή, κουίζ, συνομιλία και άλλα. Η διαμορφωτική
αξιολόγηση λαμβάνει χώρα σε μια τάξη ή ένα μάθημα και επιδιώκει να
βελτιώσει την επίτευξη των μαθησιακών στόχων των μαθητών, μέσω
προσεγγίσεων που μπορούν να υποστηρίξουν συγκεκριμένες ανάγκες
των μαθητών.

Η αθροιστική προσέγγιση περιγράφεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
ως η αξιολόγηση και η επικύρωση που στοχεύει ρητά στην
επισημοποίηση και πιστοποίηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και
αξιοποιούνται από ιδρύματα και φορείς που είναι εξουσιοδοτημένοι να



απονέμουν τίτλους. Από την πλευρά του, το IOWA University Centre for

Excellence in Learning and Teaching αξιολογεί τη μάθηση, τη γνώση, την
επάρκεια ή την επιτυχία των μαθητών μετά από μια εκπαιδευτική
περίοδο, μετά από μια ενότητα, μάθημα ή πρόγραμμα. Οι αθροιστικές
αξιολογήσεις βαθμολογούνται σχεδόν πάντα επίσημα (αν και δεν
χρειάζεται). Η αθροιστική αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
συνδυασμό με τη διαμορφωτική αξιολόγηση και οι εκπαιδευτές μπορούν
να εξετάσουν διάφορους τρόπους για να συνδυάσουν αυτές τις
προσεγγίσεις.

Ωστόσο, οι προσεγγίσεις δεν έχουν σαφή διαχωρισμό σε όλες τις
περιπτώσεις, καθώς το ίδιο εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
εκπλήρωση και των δύο σκοπών. Είναι χρήσιμο να διακρίνουμε τις
μεθόδους που στοχεύουν στην εξαγωγή αποδεικτικών στοιχείων (τςστ
και εξετάσεις, μέθοδοι συνομιλίας, σχόλια, παρατηρήσεις,

προσομοιώσεις) και τις μεθόδους τεκμηρίωσης και παρουσίασης
αποδεικτικών στοιχείων (όπως «ζωντανές αποδείξεις», βιογραφικά,

δηλώσεις τρίτων και χαρτοφυλάκια). Αν και αυτή η διαφοροποίηση δεν
είναι πάντα ξεκάθαρη (η παραγωγή ενός χαρτοφυλακίου μπορεί να
θεωρείται από μόνη της απόδειξη ορισμένων ικανοτήτων), καταγράφει
τη διαφορά στη φύση μεταξύ των μεθόδων που στοχεύουν κυρίως στο
να κάνουν ορατές ατομικές ικανότητες.

Μέθοδοι εξαγωγής αποδεικτικών στοιχείων.
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι εξαγωγής αποδεικτικών στοιχείων.

α) Τεστ και εξετάσεις. Αυτή η μέθοδος είναι γνωστή και αναγνωρίζεται
ως ένα έγκυρο και αξιόπιστο εργαλείο από όλους τους πολίτες. Η χρήση
αυτής της μεθόδου είναι γνωστή και η εφαρμογή από μόνη της, καθώς
είναι φθηνή και γρήγορη στη διαχείριση. Ωστόσο, αυτό το εργαλείο
μπορεί να είναι εκφοβιστικό ειδικά για όσους έχουν προηγούμενη
αρνητική εκπαιδευτική εμπειρία ή για όσους έχουν περιορισμένες
δεξιότητες γραμματισμού.

β) Μέθοδοι διαλόγου ή συνομιλίας. Αυτές οι μέθοδοι μπορούν να
χωριστούν σε συνεντεύξεις και συζητήσεις. Οι συνεντεύξεις
χρησιμοποιούνται συχνά ως συμπληρωματικό εργαλείο, ωστόσο
μπορεί να είναι πολύ σημαντικά εργαλεία κατά τον προσδιορισμό των
κεκτημένων ικανοτήτων ή ως εργαλείο ελέγχου για την εξαγωγή
αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης, μπορούν να έχουν υψηλότερο βαθμό
εγκυρότητας από το τεστ και τις εξετάσεις, όταν εφαρμόζονται σύμφωνα



με πρωτόκολλα, καθώς επιτρέπουν τον διάλογο. Από την άλλη πλευρά,

μπορεί να είναι λιγότερο δίκαιες μέθοδοι, καθώς ο αξιολογητής μπορεί
να επηρεαστεί από προσωπικά χαρακτηριστικά.

γ) Δηλωτικές μέθοδοι. Βασίζονται στην αναγνώριση και καταγραφή των
ικανοτήτων από τα άτομα (άλλοτε με βάση δεδομένα κριτήρια και άλλοτε
όχι).
Ωστόσο, η δήλωση συνήθως επαληθεύεται από ένα τρίτο άτομο. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης καταγράφονται στη συνέχεια, για
παράδειγμα, σε ένα ατομικό βιβλίο ικανοτήτων, αλλά αυτό θα μπορούσε
επίσης να είναι ένα βιογραφικό σημείωμα ή παρόμοιο έγγραφο. Οι
δηλωτικές μέθοδοι είναι συχνά κατάλληλες για διαμορφωτικές
αξιολογήσεις ή ως προετοιμασία για τον προσδιορισμό των ικανοτήτων
πριν από τη τελική αξιολόγηση. Οι δηλωτικές μέθοδοι είναι επίσης
ευέλικτες, επιτρέποντας στα άτομα να αναλογιστούν τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις ικανότητές τους με τον δικό τους ρυθμό. Ωστόσο,

μερικές φορές αυτές οι διαδικασίες μπορεί να χαρακτηρίζονται από
έλλειψη εγκυρότητας και αξιοπιστίας, λόγω της απουσίας εξωτερικής
αντικειμενικής αξιολόγησης.

δ) Παρατηρήσεις. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στην εξαγωγή στοιχείων
από τον υποψήφιο, ενώ εκτελεί τις καθημερινές του εργασίες. Η
εγκυρότητα των παρατηρήσεων μπορεί να είναι υψηλή και μπορεί να
δώσει πρόσβαση σε ικανότητες που είναι δύσκολο να αποτυπωθούν με
άλλα μέσα. Οι παρατηρήσεις έχουν το πλεονέκτημα ότι τα σύνολα
δεξιοτήτων μπορούν να αξιολογηθούν ταυτόχρονα και η μέτρηση τους
είναι έγκυρη.

Είναι επίσης δίκαια μέθοδος, καθώς οι άνθρωποι δεν αποσπώνται από
το συνηθισμένο περιβάλλον εργασίας τους και υπόκεινται σε επιπλέον
άγχος πριν από την αξιολόγηση. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει μεροληψία
του αξιολογητή, καθώς τα προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόμων και
του χώρου εργασίας τους αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης. Οι παρατηρήσεις δεν είναι πάντα δυνατές λόγω
ασφάλειας, χρονικών περιορισμών και άλλων παραγόντων. Μπορεί
επίσης να είναι χρονοβόρες, ιδίως εάν υπάρχουν περισσότεροι από
ένας αξιολογητές.

Περαιτέρω, επειδή οι παρατηρήσεις βασίζονται στην καθημερινή
πρακτική, οι πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω αυτών για την
αξιολόγηση ενός ατόμου, μπορεί να αφορούν συγκεκριμένο πλαίσιο και
όχι να υπόκεινται σε γενίκευση.



ε) Προσομοιώσεις. Η προσομοίωση βασίζεται στο να θέτει τα άτομα σε
μια παρόμοια κατάσταση με αυτή της πραγματικής ζωής, προκειμένου
να αξιολογηθούν οι ικανότητές τους. Οι προσομοιώσεις μπορεί να είναι
πιο πολύπλοκες στην οργάνωση και πιο δαπανηρές από άλλες
μεθόδους επικύρωσης. Συνήθως απαιτούν μεγάλο όγκο μελέτης και
ανάλυσης για να προετοιμαστούν σωστά.

στ) Αποδεικτικά στοιχεία που προέρχονται από εργασία ή άλλη
πρακτική. Τα στοιχεία εξάγονται από εργασιακές και εθελοντικές
δραστηριότητες, οικογένεια ή άλλα περιβάλλοντα. Η διαφορά μεταξύ
των παρατηρήσεων και των στοιχείων που εξάγονται από την εργασία
είναι ότι το άτομο επιλέγει αυτό που πρόκειται να αξιολογηθεί. Η
εγκυρότητα σε σύγκριση με άλλες μεθόδους είναι χαμηλότερη, καθώς το
άτομο θα χρησιμοποιήσει συχνά την καλύτερη απόδοσή του και θα
χρειαστεί τρίτα άτομα, που θα πιστοποιήσουν την εμπειρία.

Μέθοδοι παρουσίασης και τεκμηρίωσης αποδεικτικών στοιχείων.

Τα στοιχεία που εξάγονται μέσω των μεθόδων της προηγούμενης
ενότητας πρέπει να παρουσιαστούν και να τεκμηριωθούν για να
αξιολογηθούν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη η εγκυρότητα και η
συνάφειά τους.

α) Βιογραφικά και ατομικές δηλώσεις αρμοδιοτήτων. Ο πιο
συνηθισμένος τρόπος τεκμηρίωσης ατομικών γνώσεων, δεξιοτήτων και
ικανοτήτων.

β) Αναφορές τρίτων. Αυτό το εργαλείο μπορεί να υιοθετήσει διάφορες
μορφές, όπως επιστολές αναφοράς από επόπτες, εργοδότες ή/και
συναδέλφους και αξιολογήσεις απόδοσης από εταιρείες.

γ) Χαρτοφυλάκια. Μία από τις πιο περίπλοκες και συχνά
χρησιμοποιούμενες μεθόδους για την παρουσίαση και τεκμηρίωση
αποδεικτικών στοιχείων για σκοπούς επικύρωσης. Είναι ένας
συνδυασμός μέσων των ικανοτήτων των ατόμων και μπορούν επίσης
να περιλαμβάνουν αξιολόγηση από τρίτους, προκειμένου να ξεπεραστεί
ο κίνδυνος της υποκειμενικότητας. Η οικοδόμηση ενός χαρτοφυλακίου
είναι μια χρονοβόρα άσκηση από την άποψη του αιτούντος, αλλά είναι
ωστόσο μια δημοφιλής μέθοδος, καθώς οι υποψήφιοι έχουν τη
δυνατότητα να δείξουν τις ικανότητές τους με ευέλικτο και αυθεντικό



τρόπο, ειδικά για όσους έχουν υψηλές δεξιότητες αλφαβητισμού και
έχουν συγκεκριμένο στόχο.

Προτεινόμενα κριτήρια και μάθηση

Προτού μπορέσει να επιλεγεί το εργαλείο επικύρωσης, είναι σημαντικό
να εξετάσετε τη μάθηση που πρόκειται να αξιολογηθεί. Είναι γενικά
αποδεκτό ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: (α)

Εγκυρότητα: το εργαλείο πρέπει να ελέγχει την εγκυρότητα αυτού που
προορίζεται να μετρήσει.
(β) Αξιοπιστία: ο βαθμός στον οποίο θα επιτυγχάνονται πανομοιότυπα
αποτελέσματα κάθε φορά που ένας υποψήφιος αξιολογείται υπό τις
ίδιες συνθήκες. (γ) Ισότητα: ο βαθμός στον οποίο μια απόφαση
αξιολόγησης είναι απαλλαγμένη από μεροληψία (κουλτούρα και
μεροληψία αξιολογητή). (δ) Γνωστικό εύρος: εάν το εργαλείο επιτρέπει
στους αξιολογητές να κρίνουν το εύρος και το βάθος της μάθησης του
υποψηφίου. ε) Καταλληλότητα για τον σκοπό της αξιολόγησης:

διασφάλιση ότι ο σκοπός του εργαλείου αξιολόγησης ταιριάζει με τη
χρήση για την οποία προορίζεται.

Καινοτόμες
παιδαγωγικές
προσεγγίσεις

Επικύρωση στους τομείς φροντίδας και εργασίας για
νέους

Αυτή η θεματική έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2016 από το CEDEFOP και
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν μέρος μιας σειράς τεσσάρων
θεματικών εκθέσεων σχετικά με την επικύρωση της μη τυπικής και
άτυπης μάθησης. Ο στόχος της έκθεσης είναι να παρέχει πληροφορίες
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις
επικύρωσης.

Η έκθεση συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το σκεπτικό για την
ύπαρξη ρυθμίσεων επικύρωσης σε εθνικό επίπεδο, πόσο διαδεδομένη
είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ρυθμίσεις επικύρωσης και εάν
υπάρχουν στοιχεία για τα οφέλη από τη συμμετοχή.

Επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης για
μετανάστες και πρόσφυγες

Η ενημερωμένη θεματική έκθεση του 2018 σχετικά με την επικύρωση
της μη τυπικής και άτυπης μάθησης για μετανάστες και πρόσφυγες είναι
ένα έγγραφο που δημοσιεύεται υπό την αιγίδα του Cedefop και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.



Το έγγραφο συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με το πώς η επικύρωση
της μη τυπικής και άτυπης μάθησης είναι το κλειδί για την εργασιακή και
κοινωνική ένταξη των ατόμων που μεταναστεύουν στην Ευρώπη.

Η υποστήριξη της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην
αγορά εργασίας έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει την απασχολησιμότητα και
να αντιμετωπίσει την έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων σε ορισμένους
επαγγελματικούς τομείς. Το να βοηθήσουμε τους νεοαφιχθέντες να
βρουν θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στις δεξιότητες και την
εμπειρία τους, μπορεί επίσης να έχει θετικά αποτελέσματα στην
προσωπική ευημερία και την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, και όπως
καλύπτεται από την έκθεση, κάθε χώρα εφαρμόζει διαφορετικές
προοπτικές για αυτήν την επικύρωση και τις ευκαιρίες που προσφέρει.

Μεθοδολογίες
Αξιολόγησης

ChileValora

Όπως αναφέρεται και από τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο για την επικύρωση
του 2019, το ChileValora (CV) είναι ένα σύστημα που καθιερώθηκε
επίσημα το 2008 στη Χιλή (Λατινική Αμερική). Το πρόγραμμα
απευθύνεται σε άτομα με λίγα ή καθόλου επίσημα προσόντα,

προκειμένου να βελτιωθεί η επαγγελματική κινητικότητα και η
απασχολησιμότητά τους.

Από την έναρξή της, ο κύριος στόχος της πρωτοβουλίας είναι να
παρέχει επίσημη αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, που
σχετίζονται με την αγορά εργασίας των ατόμων, ανεξάρτητα από τον
τρόπο απόκτησής τους και το εάν έχουν τίτλο ή πτυχίο που απονέμεται
από την επίσημη εκπαίδευση.

Το βιογραφικό σημείωμα στοχεύει επίσης στην προώθηση ευκαιριών
δια βίου μάθησης, κατευθύνοντας τους αποτυγχόντες υποψηφίους που
δεν λαμβάνουν πιστοποίηση προς επαγγελματική κατάρτιση βασισμένη
σε ικανότητες. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι λαμβάνουν μια πιστοποίηση
που καταγράφει τις ικανότητες και στη συνέχεια θα γίνουν μέρος του
Μητρώου Πιστοποιημένων Προσώπων (Μητρώο). Όσοι δεν πληρούν
όλα τα κριτήρια έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν εναλλακτικές στο
εκπαιδευτικό σύστημα, που τους επιτρέπουν να καλύψουν τα κενά. Το
δημόσιο γραφείο απασχόλησης και κατάρτισης της χώρας παρέχει
υποστήριξη σε αυτές τις προσπάθειες.



Το σύστημα βιογραφικών αναμένεται να αυξήσει την απασχολησιμότητα
και να μειώσει τον χρόνο που δαπανάται χωρίς απασχόληση. Για όσους
εργάζονται, η πιστοποίηση έχει τη δυνατότητα να έχει θετικό αντίκτυπο
στην κινητικότητα εντός και εκτός της εταιρείας ή ακόμη και στον κλάδο.

Από την πλευρά του εργοδότη, δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να
προσλαμβάνουν εργαζομένους, όπου οι δεξιότητες είναι
πιστοποιημένες μέσω μιας αξιόπιστης και διαφανούς διαδικασίας, ενώ
παράλληλα μειώνει το κόστος και τον χρόνο που δαπανούν οι
εργοδότες για την αναζήτηση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Καλές
Πρακτικές

I CARE

Όπως αναφέρθηκε στη θεματική έκθεση επικύρωσης στους τομείς της
φροντίδας και της εργασίας για νέους, το πρόγραμμα "Leonardo da Vinci I

CARE" συντονίστηκε από έναν ιταλικό οργανισμό και διεξήχθη για δύο
χρόνια (2010-12). Προώθησε καινοτόμες διαδικασίες για την
αναγνώριση και πιστοποίηση ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σε
περιβάλλοντα μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην Ιταλία και τη
Ρουμανία, με ιδιαίτερη έμφαση στις «λευκές θέσεις εργασίας» (δηλαδή
στην υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες) και το επάγγελμα του
φροντιστή. Το σκεπτικό για την έναρξη αυτού του έργου ήταν η ανάγκη
για ένα καταρτισμένο και ικανό εργατικό δυναμικό και, ειδικότερα, για
συγκεκριμένες διαδικασίες για την αναγνώριση των ικανοτήτων των
ατόμων που απασχολούνται σε «λευκές θέσεις εργασίας». Αυτά τα
άτομα συχνά δεν διαθέτουν επίσημα προσόντα, αλλά διαθέτουν
σημαντικές ικανότητες, που έχουν αποκτηθεί σε άτυπα/μη τυπικά
περιβάλλοντα, οι οποίες τείνουν να παραμείνουν μη αναγνωρισμένες. Η
I CARE ανέπτυξε μια διαδικασία πιστοποίησης με βάση τη μεθοδολογία
του ψηφιακού χαρτοφυλακίου και την υποστήριξη διαδικτυακής
πλατφόρμας.

Προέκυψε τόσο από την ανταλλαγή βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών
για την επικύρωση της άτυπης μάθησης (που προέρχεται συγκεκριμένα
από τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο) όσο και από τις
διαδικασίες, τα μέσα και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται ήδη στις
υπηρεσίες απασχόλησης.

Εμπειρίες Assess project

Το πρόγραμμα "THE ASSESS PROJECT" (2016-1-FR01-KA204-024183)

συνέβαλε στον επαγγελματισμό των μελών του προσωπικού που
ασχολείται με την κατάρτιση και την επαγγελματική ένταξη (εκπαιδευτές,

σύμβουλοι, οργανώσεις κατάρτισης, μέλη ενώσεων που υποστηρίζουν



την επανένταξη στην αγορά εργασίας, κοινωνικοί λειτουργοί,
επιχειρήσεις του 3ου τομέα κ.λπ.), ενισχύοντας την ευαισθητοποίησή
τους και εξοπλίζοντάς τους με μια μέθοδο και ένα εργαλείο για την από
κοινού αξιολόγηση βασικών ικανοτήτων για την απασχόληση. Αυτή η
προσέγγιση έλαβε υπόψη την ιδιαιτερότητα των δικαιούχων (νέοι και
ενήλικες σε κατάρτιση ή/και έρευνα για εργασία) και τις απαιτήσεις
εργασίας από την μεριά της εταιρείας και τις άμεσα σχετιζόμενες
ανάγκες των επαγγελματικών τομέων που υπάρχουν στις περιοχές.
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Μελέτες Περίπτωσης

Μελέτη περίπτωσης 1: Το πρόγραμμα "Reconoce"

Όπως αναφέρεται στην ευρωπαϊκή απογραφή και συγκεκριμένα στην
Αξιολόγηση, το 2015, δημοσιεύθηκε στην Ισπανία μια μελέτη για την επικύρωση
των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω του εθελοντισμού, με τίτλο "Reconoce".

Μια οργάνωση, η Confederación de Centros Juveniles Don Bosco [Ομοσπονδία
Κέντρων Νεότητας Don Bosco] ηγήθηκε ενός δικτύου οργανισμών για την
προώθηση της αναγνώρισης των ικανοτήτων, που αποκτήθηκαν μέσω του
εθελοντισμού για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων.

Καθ' όλη τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, το δίκτυο διοργάνωσε ένα
διαδικτυακό σύστημα διαπίστευσης του εθελοντισμού, ξεκινώντας με
περισσότερους από 1.000 νέους εθελοντές. Στην ιστοσελίδα αυτού του έργου,

προστίθενται μέλη που ενδιαφέρονται να επικυρώσουν τις ικανότητες που
απέκτησαν στον ελεύθερο χρόνο τους και τις νεανικές τους δραστηριότητες. Το
έργο σχεδίασε ένα μοντέλο επικύρωσης, χρησιμοποιώντας το "Scrum"* ως
τεχνική για τον προσδιορισμό των ικανοτήτων και την αναγνώρισή τους.

https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/assessment-overview/
https://www.celt.iastate.edu/teaching/assessment-and-evaluation/assessment-overview/
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_%20Spain.pdf
http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_%20Spain.pdf


Scrum: μια ευέλικτη, ολιστική στρατηγική ανάπτυξης προϊόντος, όπου μια ομάδα
ανάπτυξης εργάζεται ως μονάδα για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, αμφισβητεί
τα στοιχεία της «παραδοσιακής, διαδοχικής προσέγγισης» στην ανάπτυξη
προϊόντων και επιτρέπει στις ομάδες να αυτοοργανώνονται, ενθαρρύνοντας και
τη δια ζώσης και τη διαδικτυακή συνεργασία όλων των μελών της ομάδας, καθώς
και την καθημερινή δια ζώσης επικοινωνία μεταξύ όλων των μελών της ομάδας.

Μελέτη περίπτωσης 2: Ψηφιακή εργαλειοθήκη "Competendo"

Η ψηφιακή εργαλειοθήκη του Competendo συγκεντρώνει ορισμένα εργαλεία και
υλικά, χτίζει μια γέφυρα μεταξύ της θεωρητικής διάστασης (έννοια ικανότητας και
πλαίσια επικύρωσης), του κοινωνικού αντίκτυπου (κοινωνικοπολιτική διάσταση)

και των συγκεκριμένων πεδίων εργασίας (διάσταση πεδίου).

Η εργαλειοθήκη προσφέρει Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους για την
κατανόηση της μάθησης πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη διαδικασία της
μάθησης.

Στην ενότητα «μετά» τη μάθηση, το Competendo τονίζει ότι μόλις επιτευχθούν όλοι
οι μαθησιακοί στόχοι και σημειωθούν τα θέματα και οι μέθοδοι, γίνονται
παρατηρήσεις, σχόλια και συστάσεις. Έτσι, όταν περιγράφει τις λειτουργίες της
Τεκμηρίωσης, το έργο Competendo επισημαίνει ότι μπορεί να γίνει με πολλούς
τρόπους, όχι μόνο γραπτώς αλλά και με σχέδιο, φωτογραφία κ.λπ.

Το Competendo προσφέρει υποστήριξη στην αξιολόγηση, τον προσδιορισμό των
μαθησιακών αποτελεσμάτων και την τεκμηρίωση και ανακατευθύνει σε
διαφορετικά ηλεκτρονικά εργαλεία αξιολόγησης, περιγραφής και επικύρωσης
ικανοτήτων, όπως το "Appraiser" ή τα ανοιχτά ψηφιακά σήματα.

Τεστ και Δραστηριότητες Αυτοαξιολόγησης + ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1) Ποιος είναι ο στόχος της διαμορφωτικής προσέγγισης, όπως περιγράφεται από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;

a. Παροχή ανατροφοδότησης για τη μαθησιακή διαδικασία ή τη
μαθησιακή σταδιοδρομία, υποδεικνύοντας τα δυνατά και αδύνατα
σημεία και αποτελεί βάση για προσωπική ή οργανωτική βελτίωση.

b. Εντοπισμός αδυναμιών, δυνατών σημείων και μαθησιακών κενών μέσω
της εκπαίδευσης και της αξιολόγησης, με σκοπό να καλυφθούν.

c. Επισημοποίηση και πιστοποίηση μαθησιακών αποτελεσμάτων.



2) Ποιο από αυτά είναι μια μέθοδος εξαγωγής αποδεικτικών στοιχείων;

a. Χαρτοφυλάκιο
b. Βιογραφικό
c. Παρατήρηση
d. Αναφορές τρίτων

3) Γιατί το χαρτοφυλάκιο είναι η πιο σύνθετη μέθοδος παρουσίασης και
τεκμηρίωσης αποδεικτικών στοιχείων για επικύρωση που προτείνεται;

.

a. Είναι ένας συνδυασμός μέσων των ικανοτήτων των ατόμων και
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει αξιολόγηση από τρίτους,

προκειμένου να ξεπεραστεί ο κίνδυνος της υποκειμενικότητας.

b. Περιλαμβάνει ατομικές ικανότητες και αξιολόγηση από τρίτους για να
ξεπεραστεί ο κίνδυνος της υποκειμενικότητας

c. Περιλαμβάνει μια ατομική αξιολόγηση ικανοτήτων για να ξεπεραστεί ο
κίνδυνος της υποκειμενικότητας.

d. Είναι ένας συνδυασμός τρόπων αξιολόγησης ατόμων και μπορεί επίσης
να περιλαμβάνει αξιολόγηση από τρίτους, προκειμένου να ξεπεραστεί ο
κίνδυνος υποκειμενικότητας

4) Ποιο από τα παρακάτω κριτήρια δεν χρειάζεται να ληφθεί υπόψη για κάθε
πιθανό χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης μαθησιακής πρότασης;

a. Αξιοπιστία
b. Καταλληλότητα
c. Ισότητα
d. Γνωστικό εύρος

Ολοκληρώστε την παρακάτω δραστηριότητα.

Σκεφτείτε τις ικανότητες που έχετε αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ζωής σας.

Δημιουργήστε ένα χαρτοφυλάκιο που θα τις παρουσιάζει, σαν να έπρεπε να
λάβετε την επιθυμητή θέση εργασίας σας. Πάρτε μερικές ιδέες και περαιτέρω
συμβουλές, ακολουθώντας τους συνδέσμους που περιλαμβάνονται στο επιπλέον
υλικό.
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