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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πνευματικό προϊόν 7 (IO7) αναφέρεται στην εκπόνηση του κύκλου μαθημάτων
ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) και στην συγκρότηση εκπαιδευτικής κοινότητας
που βασίζεται στα εκπαιδευτικά περιεχόμενα που αντιστοιχούν στις ενότητες των
ικανοτήτων που προσδιορίζονται στο προφίλ του επαγγελματία/ χειριστή που
εργάζεται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
Επομένως, ένας από τους βασικούς στόχους του προγράμματος RE.INCLUSION είναι η
δημιουργία ενός κύκλου μαθημάτων εξ αποστάσεως που είναι αποτέλεσμα των
αποτελεσμάτων των προηγούμενων Πνευματικών Παραγωγών (IO), ειδικά του
Πνευματικού Προϊόντος 3 σχετικά με την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών των
χειριστών και του Πνευματικού Προϊόντος 4 σχετικά με το προφίλ ικανοτήτων του
επαγγελματία που εργάζεται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.
Επομένως, η αναφορά σχετικά με το Πνευματικού Προϊόν 7 σχετικά με τον «Κύκλο
Μαθημάτων E‐learning και τη Σύνθεση Εκπαιδευτικής Κοινότητας» έχει ως στόχο να
εξηγήσει τη διαδρομή που ακολουθείται από τους εταίρους του προγράμματος
RE.INCLUSION
για
την
εκπόνηση
του
Εκπαιδευτικού
Προγράμματος,
συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος σπουδών και του εγχειριδίου χρήσης της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που παρέχει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την
πλατφόρμα και τη χρήση της.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
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2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
2.1 Η βάση του Κύκλου μαθημάτων Εξ αποστάσεως
Το εκπαιδευτικό υλικό για τα Εξ αποστάσεως μαθήματα (E‐learning) βασίζεται στα
ευρήματα των Πνευματικών Προϊόντων 3 και 4 (IO3 και IO4).
Η έρευνα για το IO3 «Έκθεση για την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών» έδειξε ότι οι
βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες των χειριστών, σε όλες τις χώρες εταίρους, αφορούν
βασικές γνώσεις σχετικά με:
•
•
•
•

Γνώση της εργατικής νομοθεσίας
Γνώση νόμων σχετικά με τη μετανάστευση και το άσυλο
Διαπολιτισμική γνώση
Γνώση ξένων γλωσσών

Οι εκθέσεις των εταίρων που έγιναν έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο
του IO4 «Προφίλ ικανοτήτων του επαγγελματία που εργάζεται με πρόσφυγες και
αιτούντες άσυλο» συντάχθηκαν με βάση ένα συγκεκριμένο σύνολο στατιστικών δοκιμών
που πραγματοποιήθηκαν από τον υπεύθυνο εταίρο. Καθορίστηκαν ορισμένες βασικές
δραστηριότητες που θεωρήθηκαν σημαντικές στην καθημερινή εργασία των χειριστών.
Θεωρήθηκε ότι η εργασία ενός χειριστή όταν εργάζεται με πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο
χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές φάσεις:
•
•
•

Προκαταρκτική φάση: πρώτη επαφή και παραπομπή, προετοιμασία για
συνέντευξη, χαρτογράφηση ικανοτήτων και υπηρεσίες μετάφρασης
Φάση ανάλυσης: σύνταξη βιογραφικού
σημειώματος,
προετοιμασία
επαγγελματικού σχεδίου δράσης, βοήθεια για αναζήτηση εργασίας, οργάνωση
γλωσσικής υποστήριξης και νομικές πληροφορίες.
Τελική φάση: Παρακολούθηση και έλεγχος των αποτελεσμάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της ανάλυσης του IO3 και του IO4, η εκπαίδευση
χωρίστηκε στις ακόλουθες 6 ενότητες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Νομικές πληροφορίες
Ενσωμάτωση στο σχολείο / στο εκπαιδευτικό σύστημα
Εργασιακή ένταξη
Γλώσσα
Διαπολιτισμικές ικανότητες
Κοινωνικές Δεξιότητες (Soft skills)

Μια ενότητα ανατέθηκε σε κάθε εταίρο ο οποίος έπρεπε να προετοιμάσει ένα πρόγραμμα
σπουδών ανά υποενότητα. Επιπλέον, οι εταίροι αποφάσισαν να αναπτύξουν το περιεχόμενο
Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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ενός μέρους της κατάρτισης προκειμένου να υλοποιήσουν τη δραστηριότητα που
αναφέρεται στη φάση των δοκιμών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του IO6 και του
IO7, η κατάρτιση οργανώθηκε και δομήθηκε σύμφωνα με το μοντέλο της μικτής μάθησης,
το οποίο συνδυάζει τη διά ζώσης και την εξ αποστάσεως μάθηση με την υποστήριξη των
τεχνολογιών του διαδικτύου.
Οπότε η ανάπτυξη του υλικού που θα δοκιμαστεί εξ αποστάσεως θα είναι εστιασμένο στα
εξής:
❖ Ενότητα 3. Εργασιακή Ένταξη – Υποενότητα 3.3 Βοήθεια στην αναζήτηση
εργασίας.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
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2.2 Το περιεχόμενο του κύκλου μαθημάτων e-learning
Το εκπαιδευτικό υλικό της Ενότητας 3 «Βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας»
αναπτύχθηκε από τον εταίρο Studio Risorse και στη συνέχεια συζητήθηκε και εγκρίθηκε
από όλους τους εταίρους. Οι κύριες πληροφορίες για το μάθημα καθώς και μια σύντομη
περιγραφή κάθε μαθήματος μεταφράστηκαν στις ακόλουθες γλώσσες: Ιταλικά, Γερμανικά,
Ισπανικά, Ελληνικά και Λιθουανικά.
Επομένως, όλο το περιεχόμενο της πλατφόρμας οργανώνεται σε μαθήματα, βασισμένα στη
μητρική γλώσσα του χειριστή. Κάθε μάθημα αποτελείται από δύο βασικά μέρη:
•
•

Μια σύντομη εισαγωγή για τον κύκλο μαθημάτων εξ αποστάσεως
Εκπαιδευτικά περιεχόμενα

Η σύντομη περιγραφή του κύκλου μαθήματος e-learning αποσκοπεί στην παροχή των
βασικών πληροφοριών σχετικά με το εξ αποστάσεως μάθημα, τον σκοπό, τη δομή, τη
μεθοδολογία κλπ. (για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Παράρτημα 2).

Τα εκπαιδευτικά περιεχόμενα αποτελούνται από τρεις Διδακτικές Ενότητες και
καθεμία από αυτές καλύπτει διαφορετικά θέματα. Έτσι, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο για
την πλατφόρμα είναι το εξής:
1. Διδακτική Ενότητα 3.3.1 Τρέχουσα κατάσταση και τάσεις της αγοράς
εργασίας :
• Νέα χαρακτηριστικά των πολιτικών στο χώρο εργασίας
• Τοπικά δίκτυα και κοινωνικές Υπηρεσίες
• Το μέλλον της εργασίας
2. Διδακτική Ενότητα 3.3.2 Μέτρα και εργαλεία για την ανάπτυξη της
απασχολησιμότητας των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων
• Τάσεις, Στρατηγικές ανάπτυξης, Περιβάλλον μακροοικονομικής πολιτικής
• Δυνατότητα μεταβίβασης των Δεξιοτήτων όλους τους Οικονομικούς Τομείς
3. Διδακτική Ενότητα 3.3.3 Διαδικασία επιλογής των εργοδοτών:
• Φάσεις της διαδικασίας επιλογής προσωπικού
• Συμβουλές για τους πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο
• Παραδείγματα και πρότυπα
Κάθε Διδακτική Ενότητα αποτελείται από
➢ Δύο ή τρία μαθήματα,
➢ Τεστ/ τελική εξέταση,
Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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➢ Πιστοποιητικό Παρακολούθησης,
➢ Ένα φόρουμ μαθητών,
➢ Ανατροφοδότηση.

Μαθήματα
Σε κάθε μάθημα χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι αρχείων και υλικού, όπως: κείμενα,
ηχητικά διαδραστικά αρχεία, οπτικοακουστικό υλικό, εικόνες, διαδραστικές
προσομοιώσεις. Κάθε μάθημα έχει την ακόλουθη διάταξη: Εισαγωγή, Στόχοι, Κύρια θέματα,
Προϋποθέσεις, Αξιολόγηση, Συστάσεις. Και το βασικό υλικό κάθε μαθήματος διατίθεται σε
χωριστό φάκελο, «Εκπαιδευτικό υλικό», τον οποίο ο σπουδαστής μπορεί είτε να
χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά είτε να κατεβάσει και να μελετήσει το υλικό εκτός σύνδεσης.
Η πλήρης περιγραφή όλων των μαθημάτων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 3.
Τεστ/ τελική εξέταση
Αφού παρακολουθήσουν καθεμιά από τις Διδακτικές Ενότητες, στη συνέχεια οι
συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν ένα τεστ από αυτή τη Διδακτική Ενότητα. Το
τεστ βασίζεται σε ένα απλό σύστημα αξιολόγησης και αποτελείται από ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής. Υπάρχουν ερωτήσεις που καλύπτουν όλα τα θέματα που
περιλαμβάνονται στα μαθήματα της συγκεκριμένης διδακτικής μονάδας, οπότε
βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάστηκε σε
αυτή τη διδακτική μονάδα πριν απαντήσετε στο τεστ. Προκειμένου να θεωρηθεί
επιτυχημένη η τελική εξέταση, θα πρέπει να λάβετε τουλάχιστον 70%. Μπορείτε να
επαναλάβετε το τεστ το πολύ τρεις φορές
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του τεστ, ο συμμετέχοντας θα λάβει ένα
«Πιστοποιητικό Παρακολούθησης». Συνολικά κάποιος μπορεί να λάβει τρία
πιστοποιητικά – ένα για κάθε Διδακτική Ενότητα που ολοκληρώνει με επιτυχία. Το
Πιστοποιητικό εκδίδεται αυτόματα μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του τεστ και
στη συνέχεια ο συμμετέχοντας μπορεί να κατεβάσει το αρχείο. Σε περίπτωση που κάποιος
δεν ολοκληρώσει το τεστ με επιτυχία, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα κάτω από την επιλογή
«Πιστοποιητικό Παρακολούθησης» που θα αναφέρει ότι το αρχείο θα είναι διαθέσιμο για
λήψη μόνο όταν ολοκληρωθεί το τεστ με επιτυχία. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία το τεστ
τότε ενεργοποιείται η επιλογή δημιουργίας του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης και
μπορεί ο συμμετέχοντας να το κατεβάσει. Το Πιστοποιητικού Παρακολούθησης
δημιουργείται αυτόματα σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει εισάγει κατά τη
διάρκεια της εγγραφής του.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
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Φόρουμ Μαθητών
Το φόρουμ για τους σπουδαστές αποτελεί ένα διαδραστικό μέρος όπου όλοι οι συμμετέχοντες
στο μάθημα μπορούν να μοιραστούν και να ανταλλάξουν τις σκέψεις, τις ιδέες, τα σχόλια ή την
κριτική τους σχετικά με την συγκεκριμένη Διδακτική Ενότητα αλλά και να αλληλεπιδράσουν με
άλλους συμμετέχοντες σχετικά με το υπό μελέτη θέμα.
Ανατροφοδότηση
Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στο να μοιραστούν οι χειριστές τα σχόλιά τους σχετικά με το
πρόγραμμα μαθημάτων γενικότερα: σχετικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το υλικό, την
οργάνωση και τη δομή των μαθημάτων και άλλα. Υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες
ερωτήσεις στην ενότητα αυτή, που καλούνται να απαντήσουν οι χειριστές, αλλά και χώρος
για οποιασδήποτε άλλα σχόλια που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση: το
περιεχόμενο, τη δομή, τη μεθοδολογία κλπ. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να
μοιραστούν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, καθώς αργότερα θα αναλυθούν και θα
χρησιμοποιηθούν για βελτίωση της εξ αποστάσεως κατάρτισης.

2.3 Υλοποίηση του κύκλου μαθημάτων e-learning και σύνθεση
εκπαιδευτικής κοινότητας.
Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης Moodle χρησιμοποιήθηκε για την υλοποίηση της
εξ αποστάσεως παρακολούθησης των μαθημάτων από τους χειριστές που εργάζονται με
πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο.
Η πλατφόρμα στοχεύει στην ενσωμάτωση δυναμικών μαθησιακών χώρων: μη τυπικής,
άτυπης και τυπικής μάθησης, πάντα και παντού.
Όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο και οι πηγές είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα e-learning
και είναι αυστηρά δομημένα. Η πλατφόρμα έχει διαμορφωθεί ως ένας ομοιόμορφος χώρος
για την ταξινόμηση, την επικύρωση, την κοινή χρήση, την ανακύκλωση και τη διανομή όλων
των κοινών εκπαιδευτικών πηγών και πόρων, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα, η
αναγνώριση, η πρόσβαση, η χρήση και η επαναχρησιμοποίησή τους από τους χειριστές.
Το πρόγραμμα μαθημάτων εξ αποστάσεως μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα,
οπότε αυξάνονται οι δυνατότητες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου. Ο χειριστής
που εργάζεται με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ακολουθεί τον σύνδεσμο, την ακριβή
ηλεκτρονική διεύθυνση, της πλατφόρμας και καλείται να εγγραφεί σε αυτήν. Έπειτα από
την εγγραφή του, κάνει είσοδο και επιλέξει το μάθημα, το οποίο επιθυμεί να
παρακολουθήσει. Στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου του προγράμματος Re.Inclusion
www.reinclusion.eu, ο χρήστης μπορεί να βρει ένα εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας
καθώς και Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας. Με τον τρόπο αυτό, ο
χρήστης μπορεί να εγγραφεί και να πλοηγηθεί στην πλατφόρμα με ευκολία και δίχως
Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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προβλήματα. (Μπορείτε να δείτε το πλήρες εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας,
παρακαλούμε δείτε το Παράρτημα 4.)
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υπάρχει επίσης ένα φόρουμ, το
οποίο είναι διαθέσιμο για τους εκπαιδευόμενους/ χειριστές και τους εκπαιδευτές, δηλαδή
για την ενεργοποίηση ενός μόνιμου δικτύου που βασίζεται σε μια συνεργατική διαδικασία
ανταλλαγής εμπειριών και λύσεων.
Η προσέγγιση αφορά τη Σύνθεση μάθηση, δηλαδή ενός χώρου που υποστηρίζει τη συνεχή
ανταλλαγή και δημιουργία πρακτικών, εμπειριών, υλικών και μεθοδολογιών που
επιτρέπουν στους χειριστές να διατηρούν επαφή μέσω των πόρων του δικτύου. Είναι ένας
διαφορετικός μαθησιακός χώρος, ανοιχτός, δυναμικός και σε διαρκή εξέλιξη, βασισμένος
μάλιστα στο πολυσύνθετο μαθησιακό περιβάλλον.
Αυτό αντιπροσωπεύει ένα μοντέλο που εστιάζει στο μαθητή και βασίζεται σε διαδικασίες
ανταλλαγής γνώσεων μέσα στις εκπαιδευτικές κοινότητες ή/ και πρακτικής, στα πλαίσια
των οποίων οι συνομιλητές και οι φορείς που συμμετέχουν έχουν τη ευκαιράι να εκφράσουν
και να μοιραστούν τις δυνατότητές τους, τις κλίσεις και τις στάσεις τους, αλλά και τις
εμπειρίες τους που έχουν ήδη ωριμάσει είτε σε τυπικά είτε σε μη τυπικά πλαίσια.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING

Για την εξ αποστάσεως μάθηση έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα Moodle, η οποία
επιτρέπει στους εταίρους του προγράμματος να παρακολουθούν συνεχώς τις
δραστηριότητες που επιτελούνται από τους συμμετέχοντες στο μάθημα στην
πλατφόρμα. Μία φορά την εβδομάδα οι εταίροι παρακολουθούν την πρόοδο της εξ
αποστάσεως μάθησης.
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας παρακολούθησης συλλέγονται και αναλύονται
πληροφορίες σχετικά με τους συμμετέχοντες, τον τύπο των μαθημάτων στα οποία έχουν
εγγραφεί, τον αριθμό των μαθημάτων που έχουν παρακολουθήσει, τα διαγωνίσματα
που έγιναν, τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν, το υλικό που λήφθηκε, καθώς και οι
δραστηριότητες στο φόρουμ.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING
Κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων εξ αποστάσεως υπάρχει δυνατότητα για
ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες στο μάθημα, καθώς παρέχονται μερικές
ερωτήσεις που ζητούν από τους χειριστές να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ζητήματα
αλλά και διατίθεται ένας ανοιχτός χώρος για οποιεσδήποτε άλλες παρατηρήσεις έχουν
σχέση με την ηλεκτρονική μάθηση.
Με βάση τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που συλλέγουμε καθώς και έπειτα από την
ανάλυση των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης, θα αναπτυχθεί και θα είναι
διαθέσιμη στην πλατφόρμα η τελική έκδοση των μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, η
οποία θα είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε επιθυμεί να παρακολουθήσει τον κύκλο
μαθημάτων εξ αποστάσεως στο μέλλον.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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5. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα έχει δοκιμαστεί από πολλούς χρήστες. Η πλειοψηφία των
χρηστών ανέφερε ότι ο κύκλος των μαθημάτων είναι αρκετά ενδιαφέρον, χρήσιμος
και ανταποκρίνεται με τους στόχους του. Εντούτοις, αναφέρθηκαν και κάποια
μειονεκτήματα, τα οποία είναι:
•
•
•

Κάποιοι από τους χρήστες δήλωσαν ότι είναι δύσκολο να βρεθεί η εξ αποστάσεως
κατάρτιση, εάν κάποιος δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στην ηλεκτρονική μάθηση με
το σύστημα Moodle.
Τα σχόλια που λάβαμε για την πλατφόρμα δεν ήταν αρκετά.
Οι χρήστες δεν κατέβασαν όλο το εκπαιδευτικό υλικό που είναι διαθέσιμο στην
πλατφόρμα.

Με βάση τα σχόλια που λάβαμε και προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικτυακή κατάρτιση
και να γίνει πιο φιλική προς τον χρήστη, εφαρμόσαμε τις ακόλουθες αλλαγές:
•

•
•

Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας Reinclusion, στο βασικό μενού κάτω από την
επιλογή «E-learning» προστέθηκε η επιλογή «Μαθήματα», ώστε να διευκολυνθούν
ακόμη περισσότερο οι χρήστες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τον κύκλο
μαθημάτων.
Δεδομένου ότι υπήρχαν πολλοί χρήστες που έκαναν το τεστ, αποφασίστηκε να
προστεθεί η δυνατότητα ανατροφοδότησης και σχολιασμού στην αρχή κάθε
διαγωνίσματος (προστέθηκε ένας σύνδεσμος ανατροφοδότησης/ σχολιασμού).
Προκειμένου να κάνουμε απλούστερη την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό,
πρόσθετοι σύνδεσμοι με το υλικό υπάρχουν σε κάθε διδακτική ενότητα, καθώς και ο
σύνδεσμος με όλο το εκπαιδευτικό υλικό που ονομάζεται «Πρακτικό υλικό
εκμάθησης» στην αρχή των μαθημάτων. Επίσης, στο αρχείο "Εισαγωγή στην εξ
αποστάσεως μάθηση" έχουν προστεθεί άμεσοι σύνδεσμοι με το υλικό. Σε αυτή την
περίπτωση, οι χρήστες λαμβάνουν όλο το υλικό μόνο με ένα κλικ.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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6. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Οι χρήστες της πλατφόρμας ή τα κέντρα κατάρτισης που ενδιαφέρονται για τον κύκλο
μαθημάτων εξ αποστάσεως μάθησης μπορούν να μεταφράσουν και να προσαρμόσουν το
εκπαιδευτικό υλικό έτσι ώστε να ταιριάζει στις δικές του ανάγκες και στις ανάγκες του
κοινού και με τον τρόπο αυτό να το αξιοποιήσουν περισσότερο.
Ο χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει τις διδακτικές ενότητες ή τα μαθήματα ξεχωριστά
και ανεξάρτητα ή όλα μαζί, ακολουθώντας τη σειρά που προτείνεται, ανάλογα με το τι
θεωρεί ότι ταιριάζει περισσότερο τους στόχους του προκειμένου να επιτύχει τα επιθυμητά
αποτελέσματα.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Στη συνέχεια ακολουθούν τα παραρτήματα του Πνευματικού Προϊόντος 7:
Παράρτημα 1. Πρόγραμμα σπουδών e-learning
Παράρτημα 2. Σύντομη περιγραφή του κύκλου μαθημάτων E-learning
Παράρτημα 3. Περιγραφές των μαθημάτων E-learning
Παράρτημα 4. Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Παράρτημα 1. Πρόγραμμα σπουδών e-learning

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ E-LEARNING
Ενότητα

Υποενότητα

3 – Εργασιακή ένταξη

3.3 - Βοήθεια στην αναζήτηση εργασίας (E - learning)

Διδακτική Ενότητα 3.3.1 Τρέχουσα κατάσταση και τάσεις της αγοράς
εργασίας
Θέμα Α: Νέα χαρακτηριστικά των πολιτικών στο χώρο εργασίας
Θέμα Β: Τοπικά δίκτυα και κοινωνικές Υπηρεσίες
Θέμα Γ: Το μέλλον της εργασίας

Διδακτική Ενότητα 3.3.2 Μέτρα και εργαλεία για την ανάπτυξη της
απασχολησιμότητας των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων
Λίστα
εκπαιδευτικού
υλικού

Θέμα Α: Τάσεις, Στρατηγικές ανάπτυξης, Περιβάλλον
μακροοικονομικής πολιτικής
Θέμα Β: Δυνατότητα μεταβίβασης των Δεξιοτήτων όλους τους
Οικονομικούς Τομείς

Διδακτική Ενότητα 3.3.3 Διαδικασία επιλογής των εργοδοτών
Θέμα Α: Φάσεις της διαδικασίας επιλογής προσωπικού
Θέμα Β: Συμβουλές για τους πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο
Θέμα Γ: Παραδείγματα και πρότυπα

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Παράρτημα 2. Σύντομη περιγραφή του κύκλου μαθημάτων E-learning
Ενότητα 3.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εκπαιδεύσει τους χειριστές, που απασχολούνται στον
τομέα της ένταξης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, σχετικά με τη χρήση των
Τοπικών δικτύων και των κοινωνικών υπηρεσιών, το εργατικό δίκαιο και τη τρέχουσα
κατάσταση και τις τάσεις της αγοράς εργασίας, αλλά και τις διαφορετικές φάσεις της
διαδικασίας επιλογής και των απαραίτητων εργαλείων για την αντιστοίχιση της ζήτησης
και της προσφοράς εργασίας. Η συμμετοχή σε αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα θα
επιτρέψει στους χειριστές να βοηθήσουν τον εξυπηρετούμενο με τις δραστηριότητες της
ενεργού αναζήτησης εργασίας.
Μετά το τέλος της Ενότητας 3.3, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

να γνωρίζουν τοπικά δίκτυα και κοινωνικές υπηρεσίες
να μάθουν το Εργατικό Δίκαιο
να γνωρίζουν την τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας και τις τάσεις που
επικρατούν
να μάθουν τα χαρακτηριστικά των ομάδων που μειονεκτούν στην αγορά εργασίας
να υιοθετήσουν αποτελεσματικές τεχνικές αντιστοίχισης θέσεων εργασίας
να χρησιμοποιούν μεθόδους για την ενεργή αναζήτηση εργασίας
να υιοθετήσουν δεξιότητες ΤΠΕ για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων
δραστηριοτήτων
να προσδιορίσουν μια σειρά κοινοτικών πόρων
να διαχειρίζονται συγκρούσεις.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Διδακτικές Ενότητες
Δ.Ε. 3.3.1: Η τρέχουσα κατάσταση και οι τάσεις της αγοράς εργασίας (Νέα
χαρακτηριστικά των εργασιακών πολιτικών, Τοπικά Δίκτυα και Κοινωνικές Υπηρεσίες, Το
μέλλον της εργασίας)
Δ.Ε. 3.3.2: Μέτρα και εργαλεία για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας των
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο (Τάσεις, Στρατηγικές Ανάπτυξης, Περιβάλλον
μακροοικονομικής πολιτικής˙ Μεταβιβασιμότητα δεξιοτήτων σε διάφορους οικονομικούς
τομείς)
Δ.Ε. 3.3.3: Διαδικασία επιλογής των εργοδοτών (Φάσεις, Συμβουλές για συνέντευξη
εργασίας, Συμβουλές για Βιογραφικό Σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, Παραδείγματα
και Πρότυπα)
Ομάδες-στόχοι: Χειριστές που ασχολούνται με την εργασιακή ένταξη των Προσφύγων
και των Αιτούντων Άσυλο σε ειδικευμένα κέντρα υποδοχής, σε ΜΚΟ, σε δημόσιους
φορείς, σε κέντρα απασχόλησης κλπ.
Μεθοδολογία
Παρουσιάσεις, παραδείγματα, πρακτικές πληροφορίες, ασκήσεις και εξετάσεις είναι οι
μέθοδοι εκπαίδευσης και κατάρτισης που χρησιμοποιούνται στην πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης.
Συνιστάται η δημιουργία ενός διαδραστικού περιβάλλοντος μάθησης που θα
υποστηρίζεται με ομαδικές εργασίες, συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων για την δια ζώσης
εκπαίδευση, όπου είναι εφικτό.
Απαιτούμενοι πόροι
Φορητός υπολογιστής / σύνδεση στο διαδίκτυο
Εργαλεία αξιολόγησης
Τελική εξέταση
Περισσότερα
Παρακαλώ δείτε τη βιβλιογραφία που προσφέρεται σε κάθε μάθημα

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Παράρτημα 3. Περιγραφές των μαθημάτων E-learning
Διδακτική Ενότητα 3.3.1 Η τρέχουσα κατάσταση και οι τάσεις της
αγοράς εργασίας
Μάθημα 1 - Νέα χαρακτηριστικά των εργασιακών πολιτικών
Εισαγωγή

Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες, οι οποίες απευθύνονται σε χειριστές που ασχολούνται με την
εργασιακή ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και σχετίζονται με τις διάφορες περιγραφές
της Εργασίας αλλά και με την περιγραφή της Αγοράς Εργασίας, σύμφωνα με την Οικονομία και τη
Νεοκλασική παράδοση, με τη θεωρία σχετικά με την ετερογένεια και τον κατακερματισμό (τμηματοποίηση)
της αγοράς, με τη ρύθμιση του συστήματος απασχόλησης και με μερικές προτάσεις για τη δυνατότητα
υποστήριξης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στη διαδικασία της «εφευρέσεως» ενός νέου είδους
απασχόλησης.

Στόχοι
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η κατάρτιση των χειριστών που ασχολούνται με την εργασιακή ένταξη
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σχετικά με τους Νέους Τρόπους Εργασίας και με τα
χαρακτηριστικά της Αγοράς Εργασίας και των Εργασιακών πολιτικών, παρέχοντάς τους πληροφορίες
σχετικά με τις διαφορές μεταξύ της παραδοσιακής Αγοράς Εργασίας και των πολιτικών της και των νέων
χαρακτηριστικών του συστήματος Εργασίας.
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν την εξέλιξη του Συστήματος Εργασίας
κατά τη διάρκεια των ετών και θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο
στην ανεύρεση νέων μορφών εργασίας, οι οποίες θα είναι κατάλληλες γι' αυτούς και θα είναι σύμφωνες με
την αγορά εργασίας, στην οποία θα ενταχθούν.

Κύρια θέματα
1. Απασχόληση εναντίον Ανεργίας
1.1 Η διατρητότητα των συνόρων
1.1.1 Εργασία
1.1.2 Οικονομία και Νεοκλασική παράδοση
1.1.3 Αιτιολόγηση του μοντέλου
2. Τα όρια μιας «Κατώτερης αγοράς»
2.1 Θεωρία της Ετερογένειας και της Τμηματοποίησης της αγοράς
Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

18

2.2 Θεωρία της Ρύθμισης και το Σύστημα της Απασχόλησης
2.3 Κοινωνιολογική οπτική ή η «εφεύρεση» της ανεργίας
2.4 Προτάσεις
2.5 Προβολή βίντεο
Προϋποθέσεις
Δεν απαιτούνται προϋποθέσεις για αυτή την ενότητα, επειδή πρόκειται για την 1η ενότητα της ηλεκτρονικής
μάθησης.
Αξιολόγηση
Θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε γράφοντας ένα διαγώνισμα test, το
οποίο υπάρχει διαθέσιμο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Καλείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις
test αφού πρώτα μελετήσετε όλες τις ενότητες. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να λάβετε σκορ το λιγότερο 50,
διαφορετικά, ίσως πρέπει να επαναλάβετε την κατάρτιση και να γράψετε ξανά το test.
Συστάσεις
Πριν από την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες συνιστάται να μελετήσουν μόνοι τους το υλικό που διατίθεται
στην ιστοσελίδα του προγράμματος Re.Ιnclusion.
Επίσης, συνίσταται να μελετήσουν τις πηγές που αναφέρονται στο τέλος κάθε μαθήματος της ενότητας

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μάθημα 2 - Τοπικά Δίκτυα και Κοινωνικές Υπηρεσίες
Εισαγωγή
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες, οι οποίες απευθύνονται σε χειριστές που ασχολούνται με την

εργασιακή ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και σχετίζονται με τα Τοπικά δίκτυα και τις
κοινωνικές υπηρεσίες, αλλά και με την περιγραφή των κύριων δημόσιων Ευρωπαϊκών φορέων που
συμμετέχουν στο σύστημα Απασχόλησης, Εργασιακής Ένταξης, Επιτήρησης, Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων, Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Στόχοι
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η κατάρτιση των χειριστών που ασχολούνται με την εργασιακή ένταξη
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σχετικά με τα Τοπικά Δίκτυα και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες που
υποστηρίξουν τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στις διάφορες φάσεις της αναζήτησης εργασίας.
Μετά το τέλος αυτού του μαθήματος, ο καταρτιζόμενος θα γνωρίζει τους βασικούς δημόσιους Ευρωπαϊκούς
φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την Απασχόληση και είναι υπεύθυνοι για την Κοινωνική
Προστασία των εργαζομένων και την Ένταξη των αλλοδαπών εργαζομένων και θα είναι σε θέση να
υποστηρίξουν τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο γνωρίζοντας τους βασικούς Ευρωπαϊκούς φορείς
και τις πολιτικές σχετικά με την εργασιακή ένταξη.
Κύρια θέματα
1. Κοινωνική ένταξη και ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας
1.1 Απάντησα Πολιτικής
1.2 Κατάρτιση από ομοτίμους και Ανταλλαγή Γνώσεων
1.2.1 Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Διακρατικό Θεματικό Δίκτυο για τους Μετανάστες
1.2.2 Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ενσωμάτωσης
1.2.3 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης
1.2.4 Ευρωπαϊκή Ιστοσελίδα για την Ενσωμάτωση
1.2.5 Πρόγραμμα Αμοιβαίας Μάθησης
1.2.6 Ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση
1.3 Επιτροπή Απασχόλησης
1.3.1 Ευρωπαϊκό Εξάμηνο
1.3.2 Πολυμερής εποπτεία
1.3.3 Άλλη εργασία
1.4 Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
1.4.1 Κύρια αποτελέσματα
1.4.2 Οργανισμός και μέθοδοι εργασίας
1.5 Κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
1.5.1 Κοινοτικοί κανόνες και κοινωνικές υπηρεσίες
1.5.2 Υποστήριξη της ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών
1.5.3 Τελευταίες εξελίξεις της πολιτικής
Προϋποθέσεις
Σας συμβουλεύουμε να έχετε μελετήσει το Μάθημα 1 πριν προχωρήσετε στο Μάθημα 2.

Αξιολόγηση
Θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε γράφοντας ένα διαγώνισμα test, το
οποίο υπάρχει διαθέσιμο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Καλείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις
Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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test αφού πρώτα μελετήσετε όλες τις ενότητες. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να λάβετε σκορ το λιγότερο 50,
διαφορετικά, ίσως πρέπει να επαναλάβετε την κατάρτιση και να γράψετε ξανά το test.
Συστάσεις
Πριν από την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες συνιστάται να μελετήσουν μόνοι τους το υλικό που διατίθεται
στην ιστοσελίδα του προγράμματος Re.Ιnclusion.
Επίσης, συνίσταται να μελετήσουν τις πηγές που αναφέρονται στο τέλος κάθε μαθήματος της ενότητας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μάθημα 3 - Το μέλλον της εργασίας

Εισαγωγή
Το μάθημα αυτό βασίζεται στη Συνοπτική Περίληψη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και
περιλαμβάνει πληροφορίες που απευθύνονται σε φορείς που ασχολούνται στον τομέα της ένταξης των
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην εργασία και αφορά τις νέες τάσεις της Απασχόλησης αλλά και
τις νέες Δεξιότητες που απαιτούνται για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους προκειμένου να βρουν δουλειά.
Στόχοι
Ο στόχος αυτού του μαθήματος είναι η κατάρτιση των χειριστών που ασχολούνται με την ένταξη των
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν
προκειμένου να βρουν δουλειά στην πραγματική αγορά εργασίας και στους οικονομικούς τομείς που τώρα
και στο μέλλον θα χρειαστούν ειδικευμένους και ικανούς εργαζόμενους.
Στο τέλος αυτού του μαθήματος, ο καταρτιζόμενος θα γνωρίζει τους βασικούς παράγοντες της αλλαγής της
διεθνούς αγοράς εργασίας και θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο
να ανακαλύψουν τον καλύτερο τρόπο για να εντοπίσουν και να αναπτύξουν τις νέες δεξιότητες που
απαιτούνται προκειμένου να βρουν οι εταιρείες που ασχολούνται με τους σημαντικότερους οικονομικούς
τομείς και που αναζητούν εργαζόμενους.
Κύρια θέματα
1. Το μέλλον των θέσεων εργασίας και των δεξιοτήτων
1.1 Οδηγοί αλλαγής
1.2 Τάσεις απασχόλησης
1.3 Νέοι και Αναδυόμενοι Ρόλοι
2. Αλλαγές για την Διευκόλυνση των Προσλήψεων
2.1 Σταθερότητα δεξιοτήτων
2.2 Στρατηγική του μελλοντικού εργατικού δυναμικού
2.3 Προτάσεις για δράσεις
Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Προϋποθέσεις
Σας συμβουλεύουμε να έχετε μελετήσει το Μάθημα 1 και το Μάθημα 2 πριν προχωρήσετε στο Μάθημα 3.
Αξιολόγηση
Θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε γράφοντας ένα διαγώνισμα test, το
οποίο υπάρχει διαθέσιμο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Καλείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις
test αφού πρώτα μελετήσετε όλες τις ενότητες. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να λάβετε σκορ το λιγότερο 50,
διαφορετικά, ίσως πρέπει να επαναλάβετε την κατάρτιση και να γράψετε ξανά το test.
Συστάσεις
Πριν από την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες συνιστάται να μελετήσουν μόνοι τους το υλικό που διατίθεται
στην ιστοσελίδα του προγράμματος Re.Ιnclusion.
Επίσης, συνίσταται να μελετήσουν τις πηγές που αναφέρονται στο τέλος κάθε μαθήματος της ενότητας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διδακτική Ενότητα 3.3.2 Μέτρα και εργαλεία για την ανάπτυξη της
απασχολησιμότητας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο
Μάθημα 1. Τάσεις, Στρατηγικές Ανάπτυξης, Περιβάλλον
μακροοικονομικής πολιτικής

Εισαγωγή
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες, οι οποίες απευθύνονται σε χειριστές που ασχολούνται με την
εργασιακή ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και σχετίζονται με την πραγματική κατάσταση
της ένταξης των Προσφύγων στην Ευρώπη, αλλά και με τις στρατηγικές Ανάπτυξης, με το περιβάλλον της
Μακροοικονομικής πολιτικής και της απασχόλησης που σχηματίστηκε από του Ευρωπαϊκούς φορείς και με
τις κυριότερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αλλοδαποί στην εύρεση μιας καλής θέσης εργασίας
Στόχοι
Βασικός στόχος του μαθήματος αυτού είναι η κατάρτιση των χειριστών σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά
της ένταξης των αλλοδαπών στην Ευρώπη και με τις Ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας και τις
Υπηρεσίες Απασχόλησης που μπορούν να προωθήσουν την απασχόληση.
Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Μετά από το μάθημα αυτό, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει τις βασικές δυσκολίες που σχετίζονται με την
εργασιακή ένταξη και την απασχολησιμότητα των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο. Επίσης θα
μπορέσει να τους υποστηρίξει κατάλληλα προκειμένου να ξεπεράσουν τις δυσκολίες αυτές με τη χρήση
ειδικών εργαλείων και με τη σύνδεσή τους με ειδικά Ιδρύματα που μπορούν να αυξήσουν τη δυνατότητά
τους να βρουν δουλειά.

Κύρια θέματα
1. Τάσεις στον πληθυσμό
1.1 Εργασιακή Ένταξη των Προσφύγων: Η κατάσταση
1.2 Μείωση του χρόνου αναμονής για να έχουν πρόσβαση οι πρόσφυγες στην αγορά εργασίας
1.3 Εκπαιδευτικό επίπεδο και γνώση της γλώσσας
1.4 Ο ρόλος των συγγενών
2. Στρατηγικές Ανάπτυξης και Περιβάλλον Μακροοικονομικής Πολιτικής
2.1 Διαφορετικότητα στη δημογραφική πρόκληση
2.2 Μετατροπή της δημογραφικής πρόκλησης στο «δώρο» της νεολαίας
2.3 Νέες προκλήσεις όσον αφορά τη μετάβαση των προσφύγων στην αξιοπρεπή εργασία
2.4 Στρατηγικές ανάπτυξης, περιβάλλον μακροοικονομικής πολιτικής και απασχόληση
2.5 Επανεξετάζοντας το γενικό πλαίσιο των μακροοικονομικών πολιτικών που ευνοούν την απασχόληση
2.6 Ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και του κόσμου της
εργασίας
2.7 Ενεργητικές Πολιτικές για την Αγορά Εργασίας & Υπηρεσίες Απασχόλησης
2.7.1. Αξιοποίηση διδαγμάτων (Lessons learned).
2.7.2. Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της ανεξάρτητης εργασίας των νέων
Προϋποθέσεις
Σας συμβουλεύουμε να έχετε μελετήσει τη Διδακτική Ενότητα 3.3.1: Η τρέχουσα κατάσταση και οι τάσεις
της αγοράς εργασίας πριν ξεκινήσετε το μάθημα αυτό.
Αξιολόγηση
Θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε γράφοντας ένα διαγώνισμα test, το
οποίο υπάρχει διαθέσιμο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Καλείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις
test αφού πρώτα μελετήσετε όλες τις ενότητες. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να λάβετε σκορ το λιγότερο 50,
διαφορετικά, ίσως πρέπει να επαναλάβετε την κατάρτιση και να γράψετε ξανά το test.
Συστάσεις
Πριν από την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες συνιστάται να μελετήσουν μόνοι τους το υλικό που διατίθεται
στην ιστοσελίδα του προγράμματος Re.Ιnclusion.
Επίσης, συνίσταται να μελετήσουν τις πηγές που αναφέρονται στο τέλος κάθε μαθήματος της ενότητας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Μάθημα 2. Μεταβιβασιμότητα δεξιοτήτων σε διάφορους
οικονομικούς τομείς

Εισαγωγή
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες, οι οποίες απευθύνονται σε χειριστές που ασχολούνται με την
εργασιακή ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και σχετίζονται με τις δυνατότητες
μεταβίβασης δεξιοτήτων από μια θέση εργασίας σε μια άλλη στην παρούσα κατάσταση της αγοράς
εργασίας, αλλά και με τη δυνατότητα μεταβίβασης των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τη χώρα
καταγωγής στη νέα χώρα υποδοχής.
Στόχοι
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η κατάρτιση των χειριστών που ασχολούνται με την εργασιακή ένταξη
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά των δεξιοτήτων και τη
σύνδεσή τους με τους διαφορετικούς οικονομικούς τομείς, αλλά και με τα διάφορα είδη των δεξιοτήτων και
τη δυνατότητα μεταβίβασής τους σε διάφορες οικονομικές καταστάσεις.
Μετά το τέλος του μαθήματος αυτού, ο συμμετέχοντας θα γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά της
δεξιότητας, τα διάφορα είδη των δεξιοτήτων και τις μεθόδους αναγνώρισης της δυνατότητας μεταβίβασης
των δεξιοτήτων και θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο προκειμένου
να αναπτύξουν τις πιο μεταβιβάσιμες δεξιοτήτων ώστε να εκμεταλλευτούν τις ικανότητες που αποκτήθηκαν
στη χώρα καταγωγής τους ή που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εργασίας τους με
σκοπό να βρουν μια νέα θέση εργασίας στη χώρα υποδοχής.

Κύρια θέματα
1. Δυνατότητα μεταβίβασης των δεξιοτήτων σε άλλους οικονομικούς τομείς
1.1 Ρόλος και σημασία για την απασχόληση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο
1.2 Ρόλος της δυνατότητας μεταφοράς των δεξιοτήτων στην τρέχουσα κατάσταση της αγοράς εργασίας
1.3 Ορισμοί των διάφορων τύπων δεξιοτήτων
2. Δυνατότητα μεταβίβασης των δεξιοτήτων σε άλλους οικονομικούς τομείς στην Ευρώπη σήμερα και τα
επόμενα χρόνια
2.1 Δεξιότητες που έχουν μεταβιβαστεί στην οικονομία
2.2 Δεξιότητες που έχουν μεταβιβαστεί στους οικονομικούς τομείς

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

24

3. Σχέση μεταξύ της μεταβίβασης των δεξιοτήτων και του κινδύνου απόκτησης νέας θέσης εργασίας και
αποτυχίας να βρεθεί άλλη
Προϋποθέσεις
Σας συμβουλεύουμε να έχετε μελετήσει τα προηγούμενα μαθήματα πριν ξεκινήσετε το μάθημα αυτό.
Αξιολόγηση
Θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε γράφοντας ένα διαγώνισμα test, το
οποίο υπάρχει διαθέσιμο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Καλείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις
test αφού πρώτα μελετήσετε όλες τις ενότητες. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να λάβετε σκορ το λιγότερο 50,
διαφορετικά, ίσως πρέπει να επαναλάβετε την κατάρτιση και να γράψετε ξανά το test.
Συστάσεις
Πριν από την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες συνιστάται να μελετήσουν μόνοι τους το υλικό που διατίθεται
στην ιστοσελίδα του προγράμματος Re.Ιnclusion.
Επίσης, συνίσταται να μελετήσουν τις πηγές που αναφέρονται στο τέλος κάθε μαθήματος της ενότητας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διδακτική Ενότητα 3.3.3 Διαδικασία επιλογής των εργοδοτών
Μάθημα 1. Φάσεις της διαδικασίας επιλογής

Εισαγωγή
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες, οι οποίες απευθύνονται σε χειριστές που ασχολούνται με
την εργασιακή ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και σχετίζονται με τις διάφορες φάσεις
της διαδικασίας της επιλογής ενός υποψηφίου για μια θέση εργασίας˙ περιλαμβάνει πληροφορίες από την
φάση της ανάλυσης της κενής θέσης εργασίας, στη φάση για τα χαρακτηριστικά του συστήματος
προαξιολόγησης και προεπιλογής, στις τελικές φάσεις της αξιολόγησης, της επιλογής και της πρόσληψης.

Στόχοι
Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους χειριστές σχετικά με τις πιο σημαντικές φάσεις
της διαδικασίας της επιλογής ενός ατόμου για μια θέση εργασίας και για τα βασικά χαρακτηριστικά και για
τα είδη των επιλογών που περιλαμβάνουν εκείνον που ψάχνει εργασία.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού, ο συμμετέχοντας θα γνωρίζει τις βασικές φάσεις της
διαδικασίας επιλογής προσωπικού και τις βασικές πληροφορίες για τις Συμβάσεις Εργασίας, τις
Συνεντεύξεις για την εύρεση δουλειάς και για τα Τεστ Γνώσεων της Εργασίας και θα είναι σε θέση να
στηρίξει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο στην προσπάθειά τους να προετοιμαστούν κατάλληλα
για μια πραγματική διαδικασία επιλογής θέσης εργασίας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων όλα τα πιθανά
εργαλεία και τις μεθόδους που μπορεί να υιοθετήσει μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια της κάθε φάσης
επιλογής.

Κύρια θέματα
Φάσεις της διαδικασίας επιλογής
1. Κενή θέση εργασίας
2. Προ-Αξιολόγηση
3. Προ-Επιλογή
4. Αξιολόγηση
5. Επιλογή και πρόσληψη
Προϋποθέσεις
Σας συμβουλεύουμε να έχετε μελετήσει τα προηγούμενα μαθήματα πριν ξεκινήσετε το μάθημα αυτό.
Αξιολόγηση
Θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε γράφοντας ένα διαγώνισμα test, το
οποίο υπάρχει διαθέσιμο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Καλείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις
test αφού πρώτα μελετήσετε όλες τις ενότητες. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να λάβετε σκορ το λιγότερο 50,
διαφορετικά, ίσως πρέπει να επαναλάβετε την κατάρτιση και να γράψετε ξανά το test.
Συστάσεις
Πριν από την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες συνιστάται να μελετήσουν μόνοι τους το υλικό που διατίθεται
στην ιστοσελίδα του προγράμματος Re.Ιnclusion.
Επίσης, συνίσταται να μελετήσουν τις πηγές που αναφέρονται στο τέλος κάθε μαθήματος της ενότητας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Μάθημα 2. Συμβουλές για Πρόσφυγες και Αιτούντες Άσυλο

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εισαγωγή
Το μάθημα αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες που απευθύνονται σε χειριστές που ασχολούνται με την
ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και αφορούν τις πρακτικές συμβουλές που είναι
χρήσιμες για τη σύνταξη ενός Βιογραφικού Σημειώματος, μιας Συνοδευτικής Επιστολής και μιας
επιτυχημένης Συνέντευξης για μια θέση Εργασίας.
Στόχοι
Ο κύριος σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους χειριστές που ασχολούνται με την
ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στις πιο σημαντικές στάσεις που πρέπει να έχει ο
υποψήφιος εργαζόμενος προκειμένου να προσληφθεί, αλλά και τους «άγραφους κανόνες» που ισχύουν
σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας επιλογής προσωπικού.
Στο τέλος του μαθήματος ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει τις βασικές συμβουλές που πρέπει να δώσει
στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να προετοιμαστούν κατάλληλα
για τη συμμετοχή σε μια πραγματική διαδικασία επιλογής εργασίας, γνωρίζοντας εκ των προτέρων τις
στάσεις που πρέπει να υιοθετήσουν σε κάθε φάση της διαδικασίας επιλογής.

Κύρια θέματα
Μερικές συμβουλές για Πρόσφυγες και Αιτούντες άσυλο σχετικά με
1. Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος
2. Σύνταξη Συνοδευτικής Επιστολής
3. Ομαδική συνέντευξη
4. Τελική συνέντευξη

Προϋποθέσεις
Σας συμβουλεύουμε να έχετε μελετήσει τα προηγούμενα μαθήματα πριν ξεκινήσετε το μάθημα αυτό.
Αξιολόγηση
Θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε γράφοντας ένα διαγώνισμα test, το
οποίο υπάρχει διαθέσιμο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Καλείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις
test αφού πρώτα μελετήσετε όλες τις ενότητες. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να λάβετε σκορ το λιγότερο 50,
διαφορετικά, ίσως πρέπει να επαναλάβετε την κατάρτιση και να γράψετε ξανά το test.
Συστάσεις
Πριν από την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες συνιστάται να μελετήσουν μόνοι τους το υλικό που διατίθεται
στην ιστοσελίδα του προγράμματος Re.Ιnclusion.
Επίσης, συνίσταται να μελετήσουν τις πηγές που αναφέρονται στο τέλος κάθε μαθήματος της ενότητας.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Μάθημα 3. Παραδείγματα και Πρότυπα

Εισαγωγή
Αυτό το μάθημα περιέχει πρακτικά παραδείγματα που απευθύνονται σε χειριστές που ασχολούνται με την
εργασιακή ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και αφορούν την χρήση του ευρωπαϊκού
πρότυπου του βιογραφικού σημειώματος, της συνοδευτικής επιστολής και ενός από τα πιο αποδεκτά
Test Εργασίας.
Στόχοι
Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να καταρτίσει τους χειριστές που ασχολούνται με την εργασιακή
ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στη χρήση των πρακτικών εργαλείων που απαιτούνται
για την ανεύρεση εργασίας, όπως η σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος και Συνοδευτικής Επιστολής,
αλλά και στη χρήση ενός από τα πιο κοινά εργαλεία που υιοθετήθηκε για την επιλογή του εργαζομένου
ως Ψυχομετρικό εργαλείο.
Μετά το τέλος αυτού του μαθήματος, ο συμμετέχοντας θα γνωρίζει τις διεθνείς μορφές των εργαλείων
που πρέπει να χρησιμοποιούν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο για να υποβάλουν αίτηση για εργασία
και θα είναι σε θέση να υποστηρίξει τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο τη σωστή συμπλήρωση
αυτών των προτύπων και να τους εκπαιδεύσει σχετικά με το πιο χρησιμοποιημένο Test Επιλογής.

Κύρια θέματα
Πρότυπα για:
1. Βιογραφικό Σημείωμα
2. Συνοδευτική Επιστολή
3. Ψυχομετρικό Τεστ

Προϋποθέσεις
Σας συμβουλεύουμε να έχετε μελετήσει τα προηγούμενα μαθήματα πριν ξεκινήσετε το μάθημα αυτό.

Αξιολόγηση
Θα έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε τις γνώσεις που αποκτήσατε γράφοντας ένα διαγώνισμα test, το
οποίο υπάρχει διαθέσιμο στην εκπαιδευτική πλατφόρμα. Καλείστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις
Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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test αφού πρώτα μελετήσετε όλες τις ενότητες. Να θυμάστε ότι θα πρέπει να λάβετε σκορ το λιγότερο 50,
διαφορετικά, ίσως πρέπει να επαναλάβετε την κατάρτιση και να γράψετε ξανά το test.
Συστάσεις
Πριν από την εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες συνιστάται να μελετήσουν μόνοι τους το υλικό που διατίθεται
στην ιστοσελίδα του προγράμματος Re.Ιnclusion.
Επίσης, συνίσταται να μελετήσουν τις πηγές που αναφέρονται στο τέλος κάθε μαθήματος της ενότητας.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Παράρτημα 4. Εγχειρίδιο χρήσης της πλατφόρμας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
RE.INCLUSION: 2016-1-IT01-KA202- 005498
«Κατευθυντήριες γραμμές για την εργασιακή ένταξη των προσφύγων και των
αιτούντων άσυλο»

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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1. Εισαγωγή
Το πρόγραμμα Re.Inclusion αποσκοπεί στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και
αποτελεσματικών εργαλείων προκειμένου οι χειριστές υπηρεσιών κοινωνικής και
επαγγελματικής ένταξης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων να μπορούν να λειτουργούν
με αποτελεσματικό τρόπο.
Επομένως, το παρόν εγχειρίδιο πλατφόρμας επιδιώκει να εφοδιάσει τους χειριστές με τις
απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με την ανεξάρτητη χρήση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας,
προκειμένου να τους δώσει την κατάλληλη και μικτή εκπαίδευση, η οποία θα καλύψει τα κενά
που υπάρχουν σε συγκεκριμένα θέματα.
Θα δοθούν σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας, καθώς και ένα σύστημα
υποστήριξης που θα επιτρέπει την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λήψη
περιεχομένων και εργαλείων αυτοαξιολόγησης των δεξιοτήτων εισόδου.
Η ιστοσελίδα Re.Inclusion είναι προσβάσιμη στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.reinclusion.eu/

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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2. Η Δομή της Πλατφόρμας
Η δομή της πλατφόρμας είναι οργανωμένη έτσι ώστε στην αρχική σελίδα προβλέπετε: η
πρόσβαση στα μαθήματα με εγγραφή και από εκεί και πέρα με σύνδεση.

Όσον αφορά την εγγραφή στην ιστοσελίδα του Re.Inclusion (www.reinclusion.eu), πρέπει να
συμπληρώσετε τις παρακάτω πληροφορίες για να εγγραφείτε επιτυχώς στην ιστοσελίδα:

Όλες οι πληροφορίες με αστερίσκο * είναι υποχρεωτικές και πρέπει να συμπληρωθούν από
όλους.
Αφού συμπληρώσετε τις απαιτούμενες πληροφορίες, θα δείτε το εξής μήνυμα:

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Όταν δείτε αυτό το μήνυμα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «Συνέχεια» και θα μπείτε στην
πλατφόρμα e-learning. Αν θέλετε αργότερα να συνδεθείτε στην πλατφόρμα, μπορείτε να
συνδεθείτε στην αρχική σελίδα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που έχετε
δημιουργήσει:

Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα μαθημάτων με βάση τη μητρική σας
γλώσσα. Επίσης, θα δείτε μια σύντομη περιγραφή του προγράμματος μαθημάτων σε αυτή τη
σελίδα πριν εγγραφείτε.

Για να εγγραφείτε στον επιλεγμένο κύκλο μαθημάτων, πατήστε αυτό το κουμπί:

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Εφόσον επιλέξετε το μάθημα που σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να εγγραφείτε σε αυτό, κάνοντας
κλικ στο «Πατήστε για να εισέλθετε σε αυτό το μάθημα»:

Μετά την εγγραφή στο επιλεγμένο μάθημα ο σπουδαστής θα μπορέσει να δει το χώρο εργασίας
του μαθήματος στο οποίο έχει εγγραφεί. Ανατρέξτε στο Παράρτημα 1 για το Σχεδιάγραμμα της
Δομής της Πλατφόρμας.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, το περιεχόμενο της πλατφόρμας οργανώνεται σε μαθήματα, με
βάση τη μητρική γλώσσα του χειριστή. Σε κάθε γλώσσα το πρόγραμμα μαθημάτων αποτελείται
από τα ίδια δύο βασικά μέρη:
•
•

Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το E-learning μάθημα
Εκπαιδευτικά Περιεχόμενα

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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2.1.

Σύντομες πληροφορίες σχετικά με το E-learning μάθημα

Αυτή η ενότητα είναι αφιερωμένη στην παροχή των βασικών πληροφοριών σχετικά με το Elearning μάθημα, τον σκοπό, τη δομή, τη μεθοδολογία κλπ. Για να δείτε αυτές τις πληροφορίες,
θα πρέπει να πατήσετε την ακόλουθη επιλογή:

Στη συνέχεια θα έχετε την δυνατότητα να δείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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2.2.

Εκπαιδευτικά Περιεχόμενα

Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει τις τρεις κύριες διδακτικές ενότητες, οι οποίες είναι αυτόνομες
μεταξύ τους αλλά κάθε μία από αυτές αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού εκπαιδευτικού
προγράμματος:

➢ Διδακτική Ενότητα 3.3.1 Η τρέχουσα κατάσταση και οι τάσεις της αγοράς εργασίας
➢ Διδακτική Ενότητα 3.3.2 Μέτρα και εργαλεία για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας
των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο
➢ Διδακτική Ενότητα 3.3.3 Διαδικασία επιλογής των εργοδοτών
Κάθε Διδακτική Ενότητα αποτελείται από
➢
➢
➢
➢
➢

Δύο ή τρία μαθήματα,
Τεστ/ τελική εξέταση,
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης,
Ένα φόρουμ μαθητών,
Ανατροφοδότηση.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
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Μαθήματα

Σε κάθε μάθημα χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι αρχείων και υλικού, όπως: κείμενα, ηχητικά
διαδραστικά αρχεία, οπτικοακουστικό υλικό, εικόνες, διαδραστικές προσομοιώσεις. Κάθε
μάθημα έχει την ακόλουθη διάταξη: Εισαγωγή, Στόχοι, Κύρια θέματα, Προϋποθέσεις,
Αξιολόγηση, Συστάσεις. Και το βασικό υλικό κάθε μαθήματος διατίθεται σε χωριστό φάκελο,
«Εκπαιδευτικό υλικό», τον οποίο ο σπουδαστής μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικά είτε
να κατεβάσει και να μελετήσει το υλικό εκτός σύνδεσης.

Τεστ/ τελική εξέταση

Αφού παρακολουθήσουν καθεμιά από τις Διδακτικές Ενότητες, στη συνέχεια οι συμμετέχοντες
πρέπει να συμπληρώσουν ένα τεστ από αυτή τη Διδακτική Ενότητα.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

38

Το τεστ βασίζεται σε ένα απλό σύστημα αξιολόγησης και αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής
επιλογής. Υπάρχουν ερωτήσεις που καλύπτουν όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στα
μαθήματα της συγκεκριμένης διδακτικής μονάδας, οπότε βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει
ολόκληρο το εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάστηκε σε αυτή τη διδακτική μονάδα πριν
απαντήσετε στο τεστ. Προκειμένου να θεωρηθεί επιτυχημένη η τελική εξέταση, θα πρέπει να
λάβετε τουλάχιστον 70%. Μπορείτε να επαναλάβετε το τεστ το πολύ τρεις φορές.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Έπειτα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση του τεστ, ο συμμετέχοντας θα λάβει ένα
«Πιστοποιητικό Παρακολούθησης». Συνολικά κάποιος μπορεί να λάβει τρία πιστοποιητικά –
ένα για κάθε Διδακτική Ενότητα που ολοκληρώνει με επιτυχία. Το Πιστοποιητικό εκδίδεται
αυτόματα μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του τεστ και στη συνέχεια ο συμμετέχοντας
μπορεί να κατεβάσει το αρχείο. Σε περίπτωση που κάποιος δεν ολοκληρώσει το τεστ με επιτυχία,
θα εμφανιστεί ένα μήνυμα κάτω από την επιλογή «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης» που θα
αναφέρει ότι το αρχείο θα είναι διαθέσιμο για λήψη μόνο όταν ολοκληρωθεί το τεστ με επιτυχία.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
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Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία το τεστ τότε ενεργοποιείται η επιλογή δημιουργίας του
Πιστοποιητικού Παρακολούθησης και μπορεί ο συμμετέχοντας να το κατεβάσει. Το
Πιστοποιητικού Παρακολούθησης δημιουργείται αυτόματα σύμφωνα με τις πληροφορίες που
έχει εισάγει κατά τη διάρκεια της εγγραφής του.

Φόρουμ Μαθητών

Το φόρουμ για τους σπουδαστές αποτελεί ένα διαδραστικό μέρος όπου όλοι οι συμμετέχοντες
στο μάθημα μπορούν να μοιραστούν και να ανταλλάξουν τις σκέψεις, τις ιδέες, τα σχόλια ή την
κριτική τους σχετικά με την συγκεκριμένη Διδακτική Ενότητα αλλά και να αλληλεπιδράσουν με
άλλους συμμετέχοντες σχετικά με το υπό μελέτη θέμα.

Ανατροφοδότηση

Αυτή η ενότητα αποσκοπεί στο να μοιραστούν οι χειριστές τα σχόλιά τους σχετικά με το
πρόγραμμα μαθημάτων γενικότερα: σχετικά με το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, το υλικό, την
Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
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οργάνωση και τη δομή των μαθημάτων και άλλα. Υπάρχουν ορισμένες συγκεκριμένες ερωτήσεις
στην ενότητα αυτή, που καλούνται να απαντήσουν οι χειριστές, αλλά και χώρος για
οποιασδήποτε άλλα σχόλια που σχετίζονται με την ηλεκτρονική μάθηση: το περιεχόμενο, τη
δομή, τη μεθοδολογία κλπ. Είναι πολύ σημαντικό όλοι οι συμμετέχοντες να μοιραστούν τα σχόλια
και τις παρατηρήσεις τους, καθώς αργότερα θα αναλυθούν και θα χρησιμοποιηθούν για βελτίωση
της εξ αποστάσεως κατάρτισης.

Το προϊόν αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του
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