
 
 

 

Χαράζοντασ  τον Δρόμο  – υποςτηρίζοντασ  την επαγγελματική 

εξέλιξη των  Προςφύγων  

Καλέσ Πρακτικέσ  για την Επαγγελματική Κατάρτιςη  

Τον Νοζμβριο του 2016  ξεκινιςαμε το ζργο  ‘ Πρόςφυγεσ ςτην Επαγγελματική Κατάρτιςη –RevoTϋ 
με  τθν χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και του προγράμματοσ Erasmus+ , ζχοντασ ωσ 
ςτόχο να ςυμβάλλουμε ςτθν εξζλιξθ και  περαιτζρω προβολι  των  ενεργειϊν  που αφοροφν ςτθν 
ενςωμάτωςθ των προςφφγων. Οι φορείσ που ςυνεργάςτθκαν ωσ εταίροι του ζργου,  αποτελοφν μια 
ετερογενι ομάδα φορζων, Κζντρα Εκπαίδευςθσ  Ενθλίκων, Πανεπιςτιμια, Κζντρα Επαγγελματικισ 
Εκπαίδευςθσ  και Κατάρτιςθσ (ΚΕΚ) κακϊσ και ΜΚΟ,   από τθν Αυςτρία, τθν Κροατία, τθν Γερμανία, 
τθν Ελλάδα, τθν Ιταλία, τθν Ολλανδία και τθν Ιςπανία. Ακριβϊσ λόγω αυτισ τθσ πολυμορφίασ των 
ςυμμετεχόντων φορζων και των  διαφορετικϊν τουσ εμπειριϊν, κάκε ζνασ  ζφερε τθν δικι του  
προςζγγιςθ με  προςτικζμενθ αξία ςτο ζργο. 

Η παροφςα ζκδοςθ αποτελεί το   ςυλλογικό αποτζλεςμα κριτικισ ανάγνωςθσ υπαρχόντων   
πρακτικϊν επαγγελματικισ  κατάρτιςθσ,  με τισ οποίεσ επιδιϊκεται και επιτυγχάνεται θ   εργαςιακι 
ενςωμάτωςθ των προςφφγων ςτισ χϊρεσ των ςυμμετεχόντων οργανιςμϊν. Οι πρακτικζσ αυτζσ 
επιλζχτθκαν ωσ Καλζσ Πρακτικζσ ,  επειδι είναι εφκολα προςαρμόςιμεσ ςε νζα περιβάλλοντα όταν 
οι κατάλλθλεσ προχποκζςεισ, κοινωνικζσ και κεςμικζσ, το επιτρζπουν, αντικατοπτρίηοντασ ωςτόςο 
τισ ςυνκικεσ  του περιβάλλοντοσ με το οποίο ςυνδζονται. Σε αυτι τθν ζκδοςθ, παρατίκενται  τα 
ευριματα τθσ αναηιτθςθσ όλων των εταίρων ReVoT, ωσ αποτζλεςμα  των ςχετικϊν  διεργαςιϊν  
που ακολοφκθςαν  τισ επιςκζψεισ μελζτθσ ι τθν  ςχετικι  βιβλιογραφικι ζρευνα  ςτθ διάρκεια των 
δφο  ετϊν. Oι πρακτικζσ κατθγοριοποιοφνται ςε τομείσ Εκπαίδευςθσ & Κατάρτιςθσ  για τθν  
Εργαςιακι Ενςωμάτωςθ, μζςα από ζνα φάςμα παραδειγμάτων καινοτόμων  ςε εκνικό επίπεδο 
αναφοράσ και με αντίλθψθ των  κεςμικϊν περιοριςμϊν  για τθν ενςωμάτωςθ,  κατά περίπτωςθ. 

Μετά από τθν ςυςτθματικι  μελζτθ που προθγικθκε, ςασ  παρουςιάηουμε τισ  Καλζσ Πρακτικζσ 

κατθγοριοποιθμζνεσ ςε επτά (7) ομάδεσ,  ϊςτε να διευκολφνουμε τθν μελζτθ των ενδιαφερομζνων, 

ωσ ακολοφκωσ :  

 Γενικόσ Επαγγελματικόσ Προςανατολιςμόσ  ςτθν Αγορά Εργαςίασ  

 Προςεγγίςεισ για ςυγκεκριμζνουσ Τομείσ τθσ Αγοράσ Εργαςίασ  

 Προετοιμαςία  ειςαγωγισ ςτο Πανεπιςτιμιο     

 Αναγνϊριςθ Προςόντων    

 Χτίηοντασ γζφυρεσ μεταξφ κατάρτιςθσ  και επιχειριςεων           

 Το πολιτιςμικό υπόβακρο ( θ κουλτοφρα)  ωσ πθγι  για τθν εργαςιακι ενςωμάτωςθ 

 Συνεργαςία με  ενϊςεισ  και φορείσ προςφφγων   

 

Στθν ζκδοςθ ςυμπεριλαμβάνεται επίςθσ μια περιγραφι τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, όπωσ αυτι 

αποτυπϊνεται  ςτισ πρόςφατεσ προςφυγικζσ ροζσ και τα δθμογραφικά τουσ χαρακτθριςτικά (θλικία, 

φφλο, εκπαιδευτικό επίπεδο), κακϊσ  και ςτο αντίςτοιχο κεςμικό και  νομικό πλαίςιο  τθσ χϊρασ 

κάκε εταίρου.    

Ελπίηουμε ότι τα αποτελζςματα του ζργου μασ, όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςτθν παροφςα ζκδοςθ  

κα ενκαρρφνουν άτομα και οργανιςμοφσ να εντείνουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ για τθν ενςωμάτωςθ 

των προςφφγων. Επιπλζον με αυτι τθν ςυνοπτικι ζκδοςθ φιλοδοξοφμε  να αναδείξουμε τθν 



 
 

ςθμαντικι εργαςία και αφοςίωςθ με τθν οποία άτομα και φορείσ ςτισ χϊρεσ των εταίρων του ζργου 

αντιμετωπίηουν τθν ποιότθτα ηωισ των προςφφγων. Γι αυτό πιςτεφουμε ότι αυτι θ ανταλλαγι και 

ςυλλογι  των καλϊν πρακτικϊν αποτελεί μια αξιόλογθ ςυνειςφορά ςτθν απόκτθςθ τθσ αμοιβαίασ 

κατανόθςθσ, ανοικτότθτασ και περαιτζρω ανάπτυξθσ τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ.  

Παραδειγματικά αναφζρουμε ότι το ζργο RevoT ενζπνευςε τον ςυνεργαηόμενο φορζα από τθν 

Κροατία  ςτθν δθμιουργία νζων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κατάρτιςθσ  για πρόςφυγεσ  

αξιοποιϊντασ  πρακτικζσ ωσ πρότυπο αναφοράσ για τθν ςχετικι κατάρτιςθ τθν οποία ξεκίνθςαν ιδθ 

να υλοποιοφν το καλοκαίρι του 2018  

Μπορείτε να  βρείτε τθν  παροφςα ζκδοςθ και περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για το ζργο  ςτθν κάτωκι 

ιςτοςελίδα www.revot.jimdo.com 

 

Οι γνϊμεσ που εκφράηονται δεςμεφουν μόνον τουσ ςυντάκτεσ και όςουσ ςυνεργάςτθκαν ςτα πλαίςια του 
ζργου  «Οι Πρόςφυγεσ ςτθν Επαγγελματικι Κατάρτιςθ – RevoT"  και δεν κεωρείται ότι ςυνιςτοφν επίςθμεσ 
κζςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. 
Η ζκδοςθ "Χαράηοντασ  τον Δρόμο  – υποςτθρίηοντασ  τθν επαγγελματικι εξζλιξθ των  Προςφφγων Καλζσ 
Πρακτικζσ  για τθν Επαγγελματικι Κατάρτιςθ» δθμιουργικθκε ςτα πλαίςια του ζργου  «Οι Πρόςφυγεσ ςτθν 
Επαγγελματικι Κατάρτιςθ – RevoT" (Project-No. 2016-1-DE02-KA202-003283) και χορθγείται με 
άδεια Αναφορά Δημιουργοφ - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνέσ (CC BY-SA 4.0) 
Μπορείτε να: 
- Μοιραςτείτε — αντιγράψετε και αναδιανζμετε το υλικό με κάκε μζςο και τρόπο  
- Προςαρμόςτε — αναμείξτε, τροποποιιςτε και δθμιουργιςτε πάνω ςτο υλικό για κάκε ςκοπό, ακόμα και 

εμπορικό.  
Υπό τουσ ακόλουκουσ όρουσ: 
- Αναφορά Δθμιουργοφ — Θα πρζπει να καταχωρίςετε αναφορά ςτο δθμιουργό , με ςφνδεςμο τθσ άδειασ, 

και με αναφορά αν ζχουν γίνει αλλαγζσ . Μπορείτε να το κάνετε αυτό με οποιονδιποτε εφλογο τρόπο, 
αλλά όχι με τρόπο που να υπονοεί ότι ο δθμιουργόσ αποδζχεται το ζργο ςασ ι τθ χριςθ που εςείσ 
κάνετε.  

- Παρόμοια Διανομι — Αν αναμείξετε, τροποποιιςετε, ι δθμιουργιςετε πάνω ςτο υλικό, πρζπει ν 
δινείμετε τισ δικζσ ςασ ςυνειςφορζσ υπό τθν ίδια άδεια όπωσ και το πρωτότυπο.  
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