Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για τους πρόσφυγες – ένα
μέσον γεφύρωσης των αναγκών προσφύγων και εργοδοτών
Τα δύο τελευταία χρόνια, η Ευρώπη έχει υποδεχθεί έναν πρωτοφανή αριθμό
προσφύγων και αιτούντων άσυλο. Δεδομένου ότι πολλοί από αυτούς ήρθαν για
να μείνουν, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να φροντίσει για την όσο το δυνατόν
γρηγορότερη είσοδό τους στην αγορά εργασίας και για την ταχύτερη δυνατή
εξασφάλιση της αυτάρκειάς τους.
Το Cedefop συνεργάζεται με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) προκειμένου να συμβάλει στην ένταξη των προσφύγων
μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και προσόντων. Για τον σκοπό αυτό, οι δύο
οργανισμοί συνέπραξαν σε μια κοινή έρευνα, η οποία διενεργήθηκε από τους
εθνικούς εταίρους του δικτύου ReferNet, τα αποτελέσματα της οποίας αποτελούν

τη βάση του ενημερωτικού σημειώματος που δημοσιεύει το Cedefop.
(σύνδεσμος)
Φωτογραφία: @Shutterstock_Frank Gaertner

Τα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορούν να
βοηθήσουν τους μετανάστες να συνδεθούν με την αγορά εργασίας και να βρουν
θέσεις που ταιριάζουν στις δεξιότητες και τα προσόντα τους. Για τον λόγο αυτό,
σύμφωνα με την έρευνα, τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν εντείνει τα παρεχόμενα
προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχουν διευρύνει τις δυνατότητες
πρόσβασης σε αυτά. Πολλές χώρες έχουν εισαγάγει νέα στοιχεία στα συστήματά
τους, όπως αυτοματοποιημένες μεθόδους αυτοαξιολόγησης, διαδικασίες ταχείας
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προόδου και προγράμματα κατάρτισης υπό την εποπτεία τοπικών φορέων με τη
συμμετοχή ειδικών μεντόρων.
Κρίσιμης σημασίας για την επιτυχή ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων
άσυλο είναι η πρώιμη υποστήριξη. Πέρα από τη γλωσσική κατάρτιση, η
αξιολόγηση και η επικύρωση των δεξιοτήτων των μεταναστών, η καθοδήγηση και
η τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο. Για να είναι η
πληροφόρηση και η καθοδήγηση αποτελεσματικές πρέπει να ξεκινούν όσο το
δυνατόν πιο έγκαιρα και, ιδανικά, προτού οι μετανάστες φθάσουν στον
προορισμό τους, ιδίως ενόψει της (μετ)εγκατάστασής τους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τα προαναφερόμενα αποτελεί η ανταλλαγή
πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με τις ανάγκες των
αγορών εργασίας τους και η εφαρμογή συστήματος πρώιμης σκιαγράφησης των
δεξιοτήτων των μεταναστών για την ορθή αντιστοίχιση με τις ανάγκες της αγοράς,
με σκοπό τον εξορθολογισμό της κατανομής των μεταναστών για
ανθρωπιστικούς λόγους ανά την ΕΕ.
Για τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας και για παραδείγματα χωρών,
μπορείτε να κατεβάσετε το ενημερωτικό σημείωμα του Cedefop.
Διαβάστε τα δελτία Τύπου του Cedefop εδώ.
Δημιουργήστε λογαριασμό χρήστη στον δικτυακό μας τόπο και γίνετε συνδρομητές και
στις άλλες εκδόσεις του Cedefop (ενημερωτικό δελτίο, περιοδικό, ενημερωτικά
σημειώματα κλπ.).
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Σχετικά με το Cedefop
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop),
είναι ένας οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα,
ο οποίος παρέχει υποστήριξη στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
www.cedefop.europa.eu
Συνδεθείτε μαζί μας
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