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Περίληψη
Αυτή η έκθεση αποτελεί παραδοτέο Ευρωπαϊκού Προγράμματος «QUASER - Διακριτά προσόντα
για την ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών που απευθύνονται σε αιτούντες άσυλο και
πρόσφυγες» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).
Οι πιλοτικές εμπειρίες / δραστηριότητες επικύρωσης που διεξήχθησαν στις τέσσερις χώρες
QUASER - Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία και Σουηδία - χαρακτηρίστηκαν από γενική αποδοχή από τους
χρήστες και από την εκτίμηση των δοκιμασμένων αποτελεσμάτων, αν και με μια σειρά
επικρίσεων και κοινών προτάσεων για περαιτέρω βελτιώσεις. Η φάση επικύρωσης ήταν επιτυχής
και επέτρεψε στους εταίρους του έργου να συλλέξουν σημαντικά στοιχεία για τη βελτίωση και τη
δυνατότητα μεταφοράς των αποτελεσμάτων που αναπτύχθηκαν. Διαπιστώθηκαν σημαντικές
διαφορές σε σχέση με τα πλαίσια υλοποίησης, καθώς οι εμπλεκόμενοι πιλοτικοί χώροι
παρουσίαζαν ιδιαιτερότητες σχετικά με τα εθνικά κανονιστικά πλαίσια, τους τύπους
παρεχόμενων υπηρεσιών, τις διαστάσεις και τους διαθέσιμους πόρους.
Τα πρωτότυπα επαγγελματικών προσόντων έχουν αποδειχθεί ότι είναι σύμφωνα με τις
υπάρχουσες επαγγελματικές πρακτικές και τα προφίλ. Παρά τη συγκεκριμένη δυσκαμψία (λόγω
της διακρατικής αξίας των πρωτοτύπων που πρέπει να εφαρμοστούν σε πολύ διαφορετικά εθνικά
πλαίσια), η χρήση πρωτοτύπων άνοιξε ενδιαφέρουσες προοπτικές για ένα κοινό πλαίσιο
προσόντων που θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά τις ευκαιρίες απασχόλησης και
απασχόλησης των φορέων εκμετάλλευσης σε όλη την Ευρώπη.
Tο Toolkit (με ή χωρίς την υπηρεσία διευκόλυνσης) και οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ένα
ισχυρό εργαλείο των οποίων τα αποτελέσματα μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την τρέχουσα
και μελλοντική σταδιοδρομία των φορέων εκμετάλλευσης
Το πρόγραμμα κατάρτισης ήταν το πιο κρίσιμο κομμάτι. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μόνο η
διαδρομή ηλεκτρονικής μάθησης δοκιμάστηκε από τους χρήστες, ακόμη και για τις ενότητες που
αφορούν τις εγκάρσιες και τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Από αυτή την άποψη, ορισμένοι
χρήστες βρήκαν ότι η λύση δεν είναι απολύτως συνεπής και αποτελεσματική, ενώ αξιολογεί
θετικά την αυτονομία και την προσβασιμότητα που παρέχονται στους εκπαιδευόμενους.
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Η όλη φάση επικύρωσης χαρακτηρίστηκε από μια λέξη-κλειδί, δηλαδή την αντανακλαστικότητα.
Οι δεξιότητες και οι βασικές ικανότητες των φορέων εκμετάλλευσης πρέπει να εκτιμώνται και να
αξιολογούνται. Αυτό δεν σημαίνει μόνο να τους λέει "Πόσο καλή είσαι!" Ακόμη και οι
"λανθασμένες" πρακτικές, αποτυχίες και λάθη μπορούν να μας διδάξουν να βελτιώσουμε, ειδικά
σε αυτόν τον τομέα, όπου η συντήρηση και η βοήθεια (ηθική διάσταση) πρέπει να συνυπάρχουν
με τις λειτουργίες ελέγχου (αυταρχική διάσταση).
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