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δεξιοτήτων για
τη Μάθηση στην
Εργασία στην ΕΕΚ
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Ευρώπη
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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 για την
παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις
απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΟΥ:

Από την τελευταία μας δημοσίευση σχετικά με την πρόοδο του έργου (Μάρτιος

2022), αναπτύξαμε και οριστικοποιήσαμε το Tρίτο Παραδοτέο, το Εγχειρίδιο Πόρων

για τον Εργοδότη. Το εγχειρίδιο 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.

Κατά τη διαδικασία ανάπτυξης του παραδοτέου αυτού, τα ενδιαφερόμενα μέρη που

συμμετείχαν στην Ανταλλαγή Δεξιοτήτων είχαν την ευκαιρία να παρέχουν σχόλια

σχετικά με το εγχειρίδιο, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το εγχειρίδιο θα είναι

διαθέσιμο στον ιστότοπο του έργου σύντομα.

Αυτήν τη στιγμή, η κοινοπραξία αναπτύσσει το e-tracker, το οποίο θα είναι ένα

χρήσιμο εργαλείο για την επερχόμενη πιλοτική εφαρμογή της ιδέας Ανταλλαγής

Δεξιοτήτων. Το έργο κινείται επίσης προς την πρώτη δοκιμαστική φάση της

Ανταλλαγής Δεξιοτήτων.
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Εγχειρίδιο πόρων για τον Εργοδότη

Το τρίτο παραδοτέο, το Εγχειριδίο Πόρων του
Εργοδότη, με επικεφαλή τον συντονιστή του έργου
Rinova. Ο σκοπός του εγχειριδίου είναι να παρέχει
καθοδήγηση για παράδειγμα στους διευθυντές
προσωπικού και επικεφαλής τμημάτων. Έχει
γραφτεί ως αυτοκατευθυνόμενο εργαλείο μάθησης
και περιέχει διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες,
έγγραφα, πρότυπα και λίστες ελέγχου για να
εξηγήσει και να διευκολύνει την εμπειρία
Ανταλλαγής Δεξιοτήτων. Οι παρακάτω 6 τομείς
καλύπτονται στο εγχειρίδιο:

 Εισαγωγή: Τι είναι η Ανταλλαγή Δεξιοτήτων;

Περιγράφεται το έργο και η ιδέα.

 Πώς δημιουργούμε μια ανταλλαγή

δεξιοτήτων με άλλον εργοδότη; Έντυπο

αίτησης/προσφοράς, συμφωνία εργοδότη.

 Οδηγίες σχετικά με τους κανόνες

Ανταλλαγής Δεξιοτήτων: Εκτίμηση

κινδύνου, υγεία και ασφάλεια, ασφαλής

φύλαξη κ.λπ.

 Κοινή χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και

τεχνογνωσίας: συνεργασία, ανάλυση

οργανωτικών αναγκών, καθοδήγηση

περιπτωσιολογικές μελέτες κ.λπ.

 Μετά την ανταλλαγή δεξιοτήτων:

Αξιολόγηση, επανεξέταση και χρήση σχολίων

για βελτίωση

 Διατήρηση επαφής: Τι θα συμβεί στη

συνέχεια;

Η μεθοδολογία για το παραδοτέο αυτό

αναπτύχθηκε από τη Rinova και ο κάθε

εταίρος ήταν υπεύθυνος για έναν από τους

6 τομείς.

Κάθε εταίρος προσδιόρισε τις πιο σχετικές

πτυχές του τομέα του και δημιούργησε μια

μελέτη περίπτωσης για να απλοποιήσει την

έννοια του θέματός του.

Το εγχειρίδιο είναι αποτέλεσμα προσεκτικά

αναθεωρημένου υλικού τόσο εσωτερικά

όσο και με τα ενδιαφερόμενα μέρη και

ειδικούς του κλάδου. Το εγχειρίδιο είναι

διαθέσιμο για λήψη στον ιστότοπο.

Κατεβάστε το εγχειρίδιο εδώ
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

Στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2022, το

εταιρικό σχήμα συναντήθηκε στο Λονδίνο

για να συζητήσουν περαιτέρω το έργο

Skills Swap. Ήταν μια πολύ παραγωγική

συνάντηση και σημειώσαμε ουσιαστική

πρόοδο στην προσέγγιση και το

σχεδιασμό των διαφόρων πτυχών του

έργου.

Όλοι οι εταίροι του έργου θα ήθελαν να

ευχαριστήσουν τη Rinova για τη

διοργάνωση της συνάντησης. Αυτή ήταν η

πρώτη συνάντηση μετά την πανδημία

όπου όλοι συμμετείχαν αυτοπροσώπως. Η

επόμενη συνάντηση έχει προγραμματιστεί

για το Φεβρουάριο του 2023 στη

Σαραγόσα στην Ισπανία.

Η κοινοπραξία έχει προχωρήσει στο

τέταρτο παραδοτέο, αναπτύσσοντας έναν

etracker για τις Ανταλλαγές Δεξιοτήτων

που θα πραγματοποιηθούν αργότερα στο

έργο, με επικεφαλή τον εταίρο

Sextaplanta.

Η βασική λειτουργία του eTracker είναι

να διασφαλίσει ότι η μάθηση από την

εμπειρία δεν θα χαθεί, αλλά θα

καταγραφεί και θα «παρακολουθηθεί» σε

πραγματικό χρόνο, πριν, κατά τη διάρκεια

της ανταλλαγής δεξιοτήτων και κατά την

ολοκλήρωσή της. Το e-tracker λειτουργεί

τόσο ως διαδραστικός οδηγός όσο και ως

χώρος αποθήκευσης που καταγράφει

ψηφιακά στοιχεία εργασιών που

εκτελούνται στο χώρο εργασίας μέσω

προηγούμενων σαρώσεων, φωτογραφιών

και ημερολογίων/ μαρτυριών. Για

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το

έργο επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και

ακολουθήστε μας στο LinkedIn .
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Η δοκιμή της Ανταλλαγής Δεξιοτήτων
Σε κάθε χώρα, οι εταίροι επιταχύνουν τα σχέδια για δοκιμή της έννοιας

ανταλλαγής δεξιοτήτων - όπου εργαζόμενοι και μαθητευόμενοι

«ανταλλάσσουν» τον κανονικό χώρο εργασίας τους στον τομέα της φιλοξενίας

με έναν άλλο χώρο εργασίας για να μάθουν νέες δεξιότητες και να αποκτήσουν

νέες γνώσεις που δεν μπορούν να τις μάθουν στο συνήθη χώρο εργασίας.

Συχνά, η εταιρεία που φιλοξενεί τη Αναταλλαγή Δεξιοτήτων επίσης

«ανταλλάσσει» τους μαθητευόμενους ή εργάτες σε αντάλλαγμα – αλλά

υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να δουλέψει. Το πιο

σημαντικό είναι οτι έχουμε εταιρείες που εργαζόνται με ένα νέο τρόπο για την

αντιμετώπιση των προβλημάτων στελέχωσης που είναι διαδεδομένος στην

Ευρώπη στο τομέα της φιλοξενίας. Θα δοκιμάσουμε τις Ανταλλαγές Δεξιοτήτων

σε ορισμένες χώρες πριν Χριστούγεννα - αλλά θα γίνουν «ολοκληρωμένες»

δοκιμές τον Ιανουάριο 2023.

Εάν εσείς ενδιαφέρεστε να εμπλακείτε - αν εσείς είστε εκπρόσωπος

εταιρείας ή εκπαιδευτικός πάροχος – επικοινωνήστε με τον εταίρο στην

χώρα σας , ο οποίος αναγράφεται στο τέλος αυτού του ενημερωτικού

δελτίου.
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την παραγωγή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά
έγκριση του περιεχομένου, το οποίο
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν


