VAMOS

e-newsletter

Έκδοση 1

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ: Φεβρουάριος 2021

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
• Τι είναι το έργο VAMOS
• Ειδικός στην Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών: το επαγγελματικό προφίλ
• Εναρκτήρια συνάντηση έργου VAMOS
• Απολογισμός δράσεων πρώτου έτους του έργου VAMOS

Τι είναι το έργο VAMOS

Αξιοποίηση της εμπειρίας των μεταναστών για να αυξήσουν τις
επαγγελματικές τους δεξιότητες
Η Αξιοποίηση των δεξιοτήτων των μεταναστών που ήδη διαμένουν στις ευρωπαϊκές χώρες είναι ένας
πολύ καλός τρόπος για να βελτιωθεί η ένταξη των νεοεισερχομένων μεταναστών.
Η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων σε μια χώρα υποδοχής αποτελεί σημαντική πρόκληση για
την ΕΕ. Η αξιοποίηση της εμπειρίας των μεταναστών για να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους
δεξιότητες (VAMOS) στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης, αξιοποιώντας την εμπειρία των
μεταναστών προκειμένου να ενεργούν ως αναγνωρισμένοι επαγγελματίες για την εργασιακή και
κοινωνική ένταξη άλλων μεταναστών.
Η ιδέα του έργου Vamos γεννήθηκε από την εμπειρία ενός προηγούμενου έργου που ονομάζεται REMINT
(Refugees and Migrants Inclusion Toolkit), στο οποίο αναπτύχθηκαν μη παραδοσιακές μέθοδοι
διδασκαλίας για να κάνουν τη μάθηση βασικών γλωσσικών-επικοινωνιακών δεξιοτήτων και την
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αφομοίωση εγκάρσιων δεξιοτήτων, πιο ουσιαστική και αποτελεσματική για τους μετανάστες, τους
πολιτικούς πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο. Το έργο REMINT, στο οποίο συμμετείχαν τέσσερις από
τους οκτώ εταίρους του έργου VAMOS, αναπτύχθηκε και επεκτάθηκε με τη δημιουργία του έργου VAMOS.
Στην πραγματικότητα, η κοινωνική ένταξη των μεταναστών συνδέεται με την απόκτηση εγκάρσιων
δεξιοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν όχι
μόνο τη γλώσσα, αλλά και την ικανότητα
αλληλεπίδρασης σε νέα πλαίσια, τη γνώση
του πού βρίσκονται οι σχετικές πληροφορίες
και τον τρόπο χρήσης τους, τη γνώση της
νομοθεσίας και άλλα. Αυτές οι δεξιότητες
αποκτώνται συχνά με σκληρό και αργό τρόπο,
μέσω της εμπειρίας. Το έργο στοχεύει στη
διοχέτευση και την αξιοποίηση αυτής της
εμπειρίας μέσω πολλών αποτελεσμάτων,
συμπεριλαμβανομένης της
εκπαίδευσης
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νεοεισερχόμενους μετανάστες. Έτσι, το έργο VAMOS σκοπεύει να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να παρέχει
ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο (Ειδικός στην Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών), το οποίο
απευθύνεται ειδικά σε μετανάστες και θα τους επιτρέψει να αυξήσουν την απασχολησιμότητά τους στον
Τριτογενή Τομέα.
Με αυτόν τον τρόπο, το έργο θα επιτύχει έναν διττό στόχο: την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών
στην αγορά εργασίας στις χώρες υποδοχής και τη βελτίωση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των
νεοεισερχόμενων μεταναστών.
Η κοινοπραξία VAMOS, με επικεφαλής την ένωση Horuelo (Ισπανία), αποτελείται από 8 οργανισμούς από
την Ελλάδα, την Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Ειδικότερα: Ένωση Horuelo και INCOMA
(Ισπανία), Centro Machiavelli και CEPISS (Ιταλία), Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης και Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.ΡΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ελλάδα), CLP και Refuweegee (Ηνωμένο Βασίλειο).
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Ειδικός στην Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη των Μεταναστών:
Το Επαγγελματικό Προφίλ

Πέντε βασικοί τομείς ικανοτήτων προκειμένου να επιτευχθεί η
ενσωμάτωση των νεοεισερχόμενων Μεταναστών
Η εργασία με μετανάστες μπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα σημαντική πρόκληση και απαιτεί πολλές
διαφορετικές δεξιότητες. Το πρώτο Πνευματικό Προϊόν (Intellectual Output) που δημιουργήθηκε από το
έργο VAMOS είναι ένας χάρτης αυτών των ικανοτήτων.
Ένας από τους σημαντικότερους στόχους του έργου VAMOS είναι η δημιουργία ενός προγράμματος
κατάρτισης για την εκπαίδευση Ειδικών στην Εργασιακή και την Κοινωνική Ενσωμάτωση των
Μεταναστών. Επομένως, το πρώτο βήμα που πραγματοποιήθηκε από τους εταίρους του έργου ήταν να
δημιουργηθεί ένας χάρτης ικανοτήτων, ο οποίος προσδιορίζει και ορίζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
είναι απαραίτητες για το επαγγελματικό προφίλ αυτό.
Ο χάρτης που δημιουργήθηκε είναι μια συνεργατική δουλειά μεταξύ όλων των εταίρων και είναι η βάση
στην οποία θα αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μαθημάτων.
Οι εταίροι εντόπισαν και εστίασαν σε 5 τομείς ικανοτήτων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για αυτό το
επαγγελματικό προφίλ: 1. Κοινωνικές ικανότητες & επικοινωνία, 2. Πλαίσιο μετανάστευσης και
νομοθεσία, 3. Τεχνική διαχείριση, 4. Συναισθηματικές και εκπαιδευτικές αλληλεπιδράσεις, 5. Κοινωνικό
πλαίσιο αλληλεπίδρασης.
Δεδομένου ότι το πρόγραμμα απευθύνεται σε μετανάστες και πρόσφυγες που ασχολούνται με την ένταξη
των νεοεισερχόμενων μεταναστών, η διαπολιτισμικότητα εμφανίζεται ως μια ουσιαστική προσέγγιση και
οπτική η οποία πρέπει να συμπεριληφθεί στο περιεχόμενο και στη μεθοδολογία, κάθε τομέα.

Εναρκτήρια συνάντηση VAMOS
Η πρώτη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στη Σεβίλλη (Ισπανία) τον περασμένο Μάρτιο και
οργανώθηκε στις εγκαταστάσεις του ισπανικού εταίρου, INCOMA. Αυτή ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία
για τους εταίρους για να γνωρίσουν καλύτερα ο ένας
τον άλλον, καθώς και το προφίλ των διαφόρων
ιδρυμάτων της κοινοπραξίας. Όλοι οι εταίροι είχαν
την ευκαιρία να παρουσιάσουν τι μπορούν να
προσφέρουν και τι θέλουν να επιτύχουν ως μέρος του
έργου. Επιπλέον, οι εταίροι συζήτησαν για τις
δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν και για τη
μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν τους επόμενους
μήνες.
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Απολογισμός δράσεων πρώτου έτους του έργου VAMOS
Δυστυχώς, λόγω της υγειονομικής κατάστασης
του Covid-19, οι εταίροι του έργου δεν
μπορούσαν να συναντηθούν ξανά δια ζώσης. Έτσι,
άλλες δύο συναντήσεις διοργανώθηκαν
διαδικτυακά. Η τελευταία πραγματοποιήθηκε στις
17 Δεκεμβρίου και σκοπός της ήταν η
παρακολούθηση της μέχρι τώρα πορείας του
έργου και η χάραξη της συνέχισης των επόμενων δραστηριοτήτων, γιατί παρά τις δυσκολίες που
αντιμετωπίστηκαν φέτος, έχουν επιτευχθεί όλοι τους προγραμματισμένοι στόχοι στο Πνευματικό
Προϊόν 1 (IO1). Προς το παρόν όλοι οι εταίροι εργάζονται στην ανάπτυξη του Πνευματικού Προϊόντος
2 (IO2).
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Οι εταίροι του έργου είναι:

Asociación Horuelo (Ισπανία)
(Συντονιστής)

Cepiss (Ιταλία)

Incoma (Ισπανία)

Centro Machiavelli S.r. l. (Ιταλία)

Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ελλάδα)

EELI (Ελλάδα)

Refuweegee (Ηνωμένο Βασίλειο)

CLP (UK Ηνωμένο Βασίλειο)

KA202 Strategic Partnerships for vocational education and training. Code: 2019-1-EL01-KA202-062997

