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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 
ΠΆΡΟΥΣΙΆΣΗ  

Η ένταξη στην αγορά εργασίας αποτελεί βασική πτυχή του ευρύτερου ζητήματος της κοινωνικής ένταξης των αιτούντων 
άσυλο και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Όπως διαφαίνεται από την όλο και διευρυνόμενη βιβλιογραφία, αυτές 
οι κατηγορίες εμπίπτουν σε ένα συγκεκριμένο «προσφυγικό κενό» που δικαιολογεί τις εντατικές προσπάθειες που 
καταβάλλουν τα θεσμικά όργανα της ΈΈ σε αυτόν τον τομέα.

Δεδομένης της έλλειψης τυπικών προσόντων ενός σημαντικού μεριδίου των προσφύγων στην Έυρώπη, δόθηκε ιδιαίτερη 
προσοχή στον εντοπισμό και την αναγνώριση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν εκτός των επίσημων 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Έργαλείο κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΈΈ1 που 
δημιουργήθηκε με το Θεματολόγιο δεξιοτήτων που ξεκίνησε το 2016 εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό συστατικό 
στοιχείο του Νέου θεματολογίου δεξιοτήτων που παρουσιάστηκε την 1η Ιουλίου 2020. 

Σε αυτό το πλαίσιο συνεχούς εξέλιξης, το LABOUR-INT PROJECT 22 που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 έχει ως έναν 
από τους κεντρικούς στόχους του την αξιολόγηση της εφαρμογής του Έργαλείου ΈΈ. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε ad hoc 
δοκιμές σε εθνικό επίπεδο που πραγματοποιήθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές δύο κρατών μελών, την Αθήνα (Έλλάδα) 
και το Τιρόλο (Αυστρία).

Πιο συγκεκριμένα, το Έργαλείο ΈΈ έχει δοκιμαστεί με μια συγκεκριμένη κατηγορία δικαιούχων, συγκεκριμένα αιτούντες 
άσυλο και πρόσφυγες από δύο εταίρους του LABOUR INT 2, συγκεκριμένα από την Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD) 
και από το  Έργατικό Κέντρο Αθήνας (ΈΚΑ). Το FIERI (Forum of International and European Research on Immigration) ήταν 
υπεύθυνο για την αξιολόγηση των δοκιμών.
 
Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει την αξιολόγηση της δοκιμής, τη μεθοδολογία της και τα βασικά της αποτελέσματα. Έιδικός 
στόχος της άσκησης και αυτής της έκθεσης ήταν η απάντηση στις ακόλουθες κινητήριες ερωτήσεις: «είχε η παρέμβαση 
αποτελέσματα;» και πιο συγκεκριμένα, «λειτούργησε όπως αναμενόταν ώστε να παραχθεί η επιθυμητή αλλαγή/αποτέλεσμα, 
και αν όχι, γιατί;».

1 https://ec.europa.eu/migrantskills/#/
2 http://www.labour-int.eu/the-labour-int-project-2/
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Έπιπλέον, σύμφωνα με το αρχικό έγγραφο του έργου LABOUR INT 2, η αξιολόγηση είχε τον επιπρόσθετο στόχο να αναλύσει 
προϋπάρχοντα τοπικά εργαλεία για την αξιολόγηση δεξιοτήτων (εάν υπάρχουν) και να τα συγκρίνει με το Έργαλείο ΈΈ, 
προκειμένου να βρεθούν συνέργειες και περιθώρια βελτίωσης.

Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν μας επιτρέπουν να κάνουμε κάποιες σκέψεις σχετικά με την εφαρμογή του Έργαλείου ΈΈ, 
καθώς και κάποιες συστάσεις για τη μελλοντική του χρήση και την πιθανότητα βελτίωσης.

Συγκεκριμένα, η ανάλυση των δύο εθνικών πιλοτικών δράσεων τόνισε, αφενός, την ανάγκη να καταστεί το εργαλείο ακόμη 
πιο φιλικό προς τον χρήστη και να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των συμβούλων. Αφετέρου, η αξιολόγηση 
έδειξε πόσο κρίσιμη είναι η επίδραση του τοπικού πλαισίου στη διαμόρφωση της εφαρμογής και στον καθορισμό του 
πραγματικού αντίκτυπου του Έργαλείου ΈΈ.

Από τη στιγμή της κυκλοφορίας του, το εργαλείο προοριζόταν ειδικά για να παράσχει καθοδήγηση και υποστήριξη σε 
τοπικά πλαίσια και σε οργανισμούς με μικρότερη πρότερη εμπειρία στον τομέα της αξιολόγησης των δεξιοτήτων για 
μετανάστες και πρόσφυγες.

Η διαδικασία αξιολόγησης μας υποδεικνύει ότι η επιτυχής εφαρμογή, ιδίως σε αυτό το πλαίσιο μικρότερης εμπειρίας, απαιτεί 
στοχευμένα συνοδευτικά μέτρα. Αυτά πρέπει να στοχεύουν, για παράδειγμα, στην παροχή της αναγκαίας κατάρτισης για 
την αξιολόγηση δεξιοτήτων ή στην ενίσχυση του συντονισμού και της ενεργού εμπλοκής των υπηρεσιών της τοπικής 
αγοράς εργασίας (δημόσιων ή ιδιωτικών). Με την ενσωμάτωσή του σε μια πιο συστηματική τέτοια προσέγγιση, το Έργαλείο 
κατάρτισης προφίλ δεξιοτήτων της ΈΈ μπορεί πράγματι να συμβάλει στη συνολική βελτίωση της ένταξης των μεταναστών 
και των προσφύγων σε τοπικό επίπεδο, καθώς μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην τρέχουσα επιδημική κρίση. 
Όντας ένα διαδικτυακό εργαλείο, επιτρέπει την αξιολόγηση δεξιοτήτων όχι μόνο σε ένα γραφείο αλλά και σε ανοιχτούς 
χώρους ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία. Διαφορετικά, το εργαλείο διατρέχει τον κίνδυνο να μην προσφέρει πραγματική 
βελτίωση της κατάστασης των δικαιούχων του και να πέσει θύμα των αδυναμιών των τοπικών υποδομών. 
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