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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ 

ΤΟ ERASMUS+ 

ΕΡΓΟ 

Διάρκεια 

Δεκέμβριος 2021 –  

Μάιος 2023 

Χώρες στόχοι 

Γερμανία, Ελλάδα, 

Τουρκία και 

Ισπανία 

Συντονιστής 

SINUS Market and 

Social Research 

 

 

Tο VET VOICES θα δώσει στους πρόσφυγες και 

άλλους μετανάστες τη δυνατότητα να εισέλθουν 

στην ευρωπαϊκή επαγγελματική κατάρτιση και 

εκπαίδευση. 

Οι μετανάστες συχνά εισέρχονται στα ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά συστήματα με ελάχιστες γνώσεις ή 

προσανατολισμό. Εργαλεία και πόροι υπάρχουν, αλλά 

είναι δύσκολο να βρεθούν και να χρησιμοποιηθούν. 

Το VET VOICES θα γεφυρώσει αυτό το κενό. Μια 

ενιαία εκσυγχρονισμένη εφαρμογή θα δώσει τη 

δυνατότητα στους πρόσφυγες και άλλους μετανάστες 

να αξιολογήσουν τα ενδιαφέροντά τους, να 

διερευνήσουν θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουν μια 

λίστα παρακολούθησης, να δικτυωθούν με 

επαγγελματίες και να παρακολουθήσουν σύντομα 

βίντεο άλλων μεταναστών που τα κατάφεραν σε 

σχετικούς τομείς. 

PROJECT OBJECTIVES 

 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ των προσφύγων που αναζητούν εργασία με βίντεο 

άλλων που τα κατάφεραν σε τομείς ενδιαφέροντος

ΕΝΙΣΧΥΣΗ των χρηστών στο να αξιολογήσουν τα ενδιαφέροντα και τις 

δεξιότητές τους, γρήγορα  και εύκολα μέσα από μια φιλική προς το χρήστη 

εφαρμογή, συνδεδεμένη με την ESCO 

ΣΥΝΔΕΣΗ των χρηστών με επαγγελματίες της ΕΕΚ που μπορούν να ελέγξουν 

τις λίστα παρακολούθησης και να τους βοηθήσουν να κάνουν τα επόμενα 

βήματα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των επαγγελματιών της ΕΕΚ για τις βασικές συνθήκες που 

αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και άλλόι μετανάστες που αναζητούν εργασία 

στις χώρες τους<

GET IN TOUCH WITH US! 

Email: vetvoices@sinus-institut.de | Web: www.sinus-institut.de  
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Η μετανάστευση προσφύγων προς την Ευρώπη παρουσιάζει ευκαιρίες και προκλήσεις για τα 

συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Από την πλευρά των ευκαιριών, η 

εισροή ατόμων με υψηλά κίνητρα μπορεί να δώσει ώθηση στο εργατικό δυναμικό, και ιδίως σε 

τομείς που δυσκολεύονται να καλύψουν τη ζήτηση. Από την πλευρά των προκλήσεων, οι 

πρόσφυγες συχνά εισέρχονται στις αγορές εργασίας των χωρών υποδοχής χωρίς προσανατολισμό 

ή έστω μια βασική αντίληψη των τύπων ΕΕΚ και των διαθέσιμων επαγγελματικών διαδρομών. 

Το VET VOICES είναι μια στρατηγική σύμπραξη ERASMUS+ που έχει ως στόχο να δώσει στους 

πρόσφυγες και άλλους μετανάστες τη δυνατότητα να εισέλθουν στην ευρωπαϊκή επαγγελματική 

κατάρτιση και εκπαίδευση. Το έργο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο 

του 2023.  

Το κύριο αποτέλεσμα του έργου θα είναι μια πολυγλωσσική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα που 

θα καθοδηγεί τους χρήστες στα πρώτα βήματα της διαδρομής του επαγγελματικού 

προσανατολισμού: 

• Πρώτον, οι χρήστες θα λαμβάνουν μέρος σε ένα τεστ επαγγελματικού ενδιαφέροντος, το 

οποίο θα τους ζητά να κατατάξουν ορισμένες δεξιότητες και καθήκοντα που σχετίζονται 

με επαγγέλματα σε μια κλίμακα ενδιαφέροντος. Το τεστ έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη 

φιλικότητα προς το χρήστη και την αποτελεσματικότητα ενώ χρησιμοποιεί το ευρωπαϊκό 

API δεξιοτήτων/ικανοτήτων, προσόντων και επαγγελμάτων (European 

Skills/Competencies, Qualifications, and Occupations API).  

• Με βάση τα αποτελέσματα, το εργαλείο θα προτείνει επιλογές ΕΕΚ και σταδιοδρομίας που 

ταιριάζουν στα ενδιαφέροντα των χρηστών και είναι σχετικές με τις ανάγκες της τοπικής 

αγοράς εργασίας.  

• Κατά τη διερεύνηση αυτών των επιλογών, οι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν και 

να αποθηκεύσουν μια λίστα παρακολούθησης. 

• Μετά από μια προαιρετική εγγραφή, οι χρήστες θα μπορούν να στέλνουν τη λίστα 

παρακολούθησής τους και τις προσωπικές τους πληροφορίες σε ένα ΕΕΚ κέντρο ή σε έναν 

επαγγελματία της περιοχής τους, ο οποίος θα μπορεί να τους βοηθήσει να κάνουν τα 

επόμενα βήματα. 

• Παράλληλα, οι χρήστες θα μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να 

βλέπουν παρακινητικά βίντεο συνεντεύξεων με άλλους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν 

ολοκληρώσει ΕΕΚ προγράμματα σε τομείς παρόμοιους με αυτούς που τους ενδιαφέρουν. 

Ο δικτυακός τόπος του έργου θα φιλοξενήσει επίσης μια έκθεση προσανατολισμένη στους 

ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες μετανάστες, 

καθώς και τη στάση των μεταναστών απέναντι στην ΕΕΚ. 

Το VET Voices συντονίζεται από το SINUS-Institute στο Βερολίνο της Γερμανίας. Η κοινοπραξία 

επωφελείται από την τεχνογνωσία τεσσάρων εταίρων: 

• Η Infalia (https://infalia.eu/) θα σχεδιάσει το αυτοτελές τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων. 

• Η Método (https://metodoformacion.com/) θα αναπτύξει την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. 

• Η 21st Century Educators’ Association (https://21yyegitimder.org.tr/) θα συντάξει την έκθεση των 

ενδιαφερόμενων φορέων. 

• Η Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (https://www.vhs-cham.de/) θα παράσχει 

επαγγελματική συμβολή στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας σχεδιασμού. 

GET IN TOUCH WITH US! 

Email: vetvoices@sinus-institut.de | Web: www.sinus-institut.de  
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