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Ανταλλαγή
δεξιοτήτων για τη
Μάθηση στην
Εργασία στην ΕΕΚ
στον τομέα της
φιλοξενίας στην
Ευρώπη
Το έργο Skills Swap είναι ένα έργο
Erasmus+ Βασική Δράση Στρατηγικές

Συμπράξεις για επαγγελματική
εκπαίδευση και κατάρτιση Συνεργασία για την καινοτομία και
την ανταλλαγή καλών πρακτικών

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της
παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου,
το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

skills-swap.projectsgallery.eu

https://skills-swap.projectsgallery.eu/
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:
Από την τελευταία μας δημοσίευση σχετικά με την εξέλιξη του έργου

(Σεπτέμβριος 2021) έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο στην ανάπτυξη των
στόχων, έχουμε δημοσιεύσει του δεύτερου παραδοτέου και έχουμε προχωρήσει
στο σχεδιασμό του τρίτου. Το δεύτερο παραδοτέο καθορίζει το ρόλο και τις
ικανότητες που απαιτούνται για τον συντονιστή της ανταλλαγής δεξιοτήτων.
Ορίζεται ως ένα άτομο από τον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης που είναι υπεύθυνο για την οργάνωση των ανταλλαγών μεταξύ
επιχειρήσεων και εργαζομένων. Αυτή τη χρονική περίοδο, αναπτύσσουμε το

τρίτο παραδοτέο, ένα εγχειρίδιο πόρων για τους εργοδότες. Πρόκειται για ένα
εγχειρίδιο που θα προσφέρει πρακτικές και εύκολες οδηγίες σε επιχειρήσεις του
τομέα της φιλοξενίας που θα ήθελαν να δημιουργήσουν και να δοκιμάσουν τις
Ανταλλαγές Δεξιοτήτων και καλύπτει μια σειρά πρακτικών πληροφοριών σχετικά
με την έννοια και την πρακτική της Ανταλλαγής Δεξιοτήτων, απευθυνόμενο σε
διευθυντές προσωπικού, διευθυντές και ιδιοκτήτες.
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Ορισμός του Ρόλου και Πίνακας Δεξιοτήτων
για τον Συντονιστή ΕΕΚ Skills Swap
Η δημοσίευση του δεύτερου παραδοτέου, του
ορισμού του Ρόλου και του Πίνακα Δεξιοτήτων

Αναπτύχθηκε με βάση τα δεδομένα που

για

συλλέχθηκαν

το

Συντονιστή

ΕΕΚ

Skills

Swap,

κατά

τη

διάρκεια

ενός

συντονίστηκε από το Folkuniversitetet και

εμπεριστατωμένου

καθοδηγήθηκε από τη Rinova. Σκοπός του

διαβούλευσης και έρευνας, τα οποία μπορούν

παρόντος πίνακα είναι να εξετάσει και να

να

προσδιορίσει τι πρέπει να γνωρίζουν και να

δεξιοτήτων: Μεθοδολογικό πλαίσιο.

αναφερθούν

προγράμματος

στο

ΠΠ1:

Ανταλλαγή

είναι σε θέση να κάνουν οι εκπαιδευτές ΕΕΚ για
να

δημιουργήσουν,

παρακολουθήσουν

να
και

συντονίσουν,
να

να

αναθεωρήσουν

αποτελεσματικές ανταλλαγές δεξιοτήτων με και
μεταξύ επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, ο πίνακας
αυτός εξετάζει τα ακόλουθα ερωτήματα:

Το αποτέλεσμα είναι ένας πλήρης πίνακας
προδιαγραφών
καθορίζει
αναγνωρίσιμο

ρόλου/

ένα

δεξιοτήτων

ολοκληρωμένο

σύνολο

δεξιοτήτων

που
και
(τόσο

πρακτικών όσο και κοινωνικών δεξιοτήτων),
ένας

μέσω του οποίου καθορίζονται σαφώς οι

επαγγελματίας επαγγελματικής εκπαίδευσης

δεξιότητες, οι γνώσεις και οι ικανότητες του

και κατάρτισης (ΕΕΚ) όταν διευκολύνει την

συντονιστή ΕΕΚ. Αν και δεν πρόκειται για μια

ανταλλαγή δεξιοτήτων στη φιλοξενία μεταξύ

"θέση εργασίας" καθαυτή, πρόκειται για ένα

εργοδοτών;

ρόλο επαγγέλματος που απαιτεί προφίλ, εάν

• Τι

πρέπει

να

μπορεί

να

κάνει

• Ποιες είναι οι ευθύνες και τα καθήκοντα που
συνεπάγεται αυτό;

υιοθετείται μια επαγγελματική προσέγγιση
για το συντονισμό της ανταλλαγής δεξιοτήτων,
συμπεριλαμβανομένων των σκοπών, των

την

στόχων, των ενδεικτικών καθηκόντων και των

εμπιστοσύνη τόσο του εργοδότη όσο και του

σεναρίων, που καλύπτουν το φάσμα των

εργαζομένου

εμπλεκόμενων τομέων.

• Πώς

διασφαλίζουν
ώστε

ότι
να

έχουν

ενθαρρύνουν

τη

διατήρηση και την εξέλιξη;
• Ποια πρότυπα θα πρέπει να χρησιμοποιούν
για τη διάρθρωση του ρόλου τους;

skills-swap.projectsgallery.eu

https://skills-swap.projectsgallery.eu/

#SkillsSwap

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Στις 17 και 18 Φεβρουαρίου 2022 οι

εταίροι του έργου συναντήθηκαν στην
Κύπρο. Όλοι οι εταίροι του έργου θα
ήθελαν να ευχαριστήσουν την EdiTC,
κέντρο εκπαίδευσης και τεχνολογίας της
πληροφορίας, για τη διοργάνωση μιας
υβριδικής συνάντησης, καθώς δεν ήταν
όλοι οι εταίροι σε θέση να ταξιδέψουν
και να παρευρεθούν αυτοπροσώπως στη
συνάντηση.
Η ομάδα έργου εργάζεται για το τρίτο αποτέλεσμα

Ήταν μια πολύ παραγωγική συνάντηση

του έργου με επικεφαλής το συντονιστή του έργου,

και σημειώσαμε ουσιαστική πρόοδο όσον

Rinova.

αφορά την προσέγγιση και το σχεδιασμό

Πρόκειται για μια δημοσίευση, ένα εγχειρίδιο που θα

των διαφόρων πτυχών του έργου.

καθοδηγήσει τις επιχειρήσεις φιλοξενίας (ιδιοκτήτες

Η επόμενη δια ζώσης συνάντηση έχει

προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του
2022 στο Λονδίνο.

και διευθυντές) που θα είναι τόσο ο ‘οικοδεσπότης’
όσο

και

ο

‘αποστολέας’

των

ανταλλαγών

δεξιοτήτων.
Στόχος είναι η παροχή καθοδήγησης και κατάρτισης
για να δώσει πρακτικές πληροφορίες για το
προσωπικό, τους διευθυντές και τους ιδιοκτήτες
σχετικά με το Skills Swap: τι είναι, τι το κάνει
διαφορετικό και πώς μπορεί να λειτουργήσει στην
επιχείρησή τους.
Η

τελική

έκδοση

επεξεργάζεται

στην

αγγλική

γλώσσα και η δημοσίευση αναμένεται τον Μάιο του
2022.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο
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επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και ακολουθήστε μας
στο LinkedIn.
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Partners
www.rinova.co.uk
a.francis@rinova.co.uk

www.folkuniversitetet.se
josef.ahman@folkuniversitetet.se

www.dimitra.gr
euprojects@dimitra.gr

www.camarazaragoza.com
enasarre@camarazaragoza.com

www.editc.eu
euprojects@editc.com

www.sextaplanta.com
proyectos@sextaplanta.com

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν
συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις
των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί
να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε
αυτήν.
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