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1. Εισαγωγή στον Οδηγό
Ο κύριος στόχος του έργου ROM-ACT είναι να διευρυνθεί η πρόσβαση των γυναικών Ρομά
στα συστήματα επικύρωσης της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης, καθώς και να ενισχυθεί η
εκπαιδευτική, κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη. Το έργο βασίζεται σε πρόσφατες μελέτες,
συμπεριλαμβανομένων των Workaló, Callí Butipén, Includ-ed και Drom-In που όλες επεσήμαναν
την επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης ως μέσο για την καταπολέμηση του
αποκλεισμού, ιδιαίτερα του αποκλεισμού των γυναικών Ρομά που ενώ έχουν ένα εύρος από
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, διαθέτουν ελάχιστα τυπικά προσόντα.
Οι προτάσεις που παρουσιάζονται σε αυτό τον Οδηγό έχουν συλλεχθεί μέσω επικοινωνιακών
ομάδων συζήτησης που πραγματοποιηθηκαν με τη συμμετοχή γυναικών Ρομά, οργανώσεων
Ρομά και κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων στις χώρες του προγράμματος. Αν και οι προτάσεις
διατυπώθηκαν με αρκετά ευρύ τρόπο ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν σε διαφορετικά
πλαίσια, ορισμένες μπορεί να είναι μόνο εν μέρει εφαρμόσιμες λόγω της ιδιαιτερότητας των
περιπτώσεων, των διαθέσιμων πόρων και των διαδικασιών επικύρωσης σε κάθε χώρα.
Έτσι, αυτό το κείμενο δεν πρέπει να θεωρείται ως ένας Οδηγός βήμα-προς-βήμα, αλλά ως μια
λίστα με συμβουλές (tips) και πιθανούς τρόπους δράσης προκειμένου να υποστηριχτούν οι
μειονεκτικές ομάδες να συμμετάσχουν και να επιτύχουν στη διαδικασία επικύρωσης.
Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό σε αυτό το σημείο να τονιστεί η σημασία να γίνει προσπάθεια
να τηρηθούν αυτές οι προτάσεις, προκειμένου η επικύρωση της μάθησης να αφορά όλους
χωρίς αποκλεισμούς και να μπορούν οι ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και οι
περιθωριοποιημένες ομάδες να προχωρήσουν στην προσωπική τους ζωή και στην εκπαιδευτική
και εργασιακή τους σταδιοδρομία.
Αυτό αφορά ιδιαίτερα τον πληθυσμό των Ρομά. Πράγματι, παρά την έλλειψη πιστοποιημένων
προσόντων και την περιθωριοποίηση στην αγορά εργασίας ή τον ολοκληρωτικό αποκλεισμό από
αυτή, οι Ρομά έχουν σημαντικά εφόδια: προσόντα που συσσώρευσαν σε όλη τους τη ζωή, κυρίως
μέσω της άτυπης μάθησης. Η αποκάλυψη και η αξιοποίηση αυτού του κρυμμένου θησαυρού
μπορεί να είναι τεράστιας σημασίας για την προώθηση της προσωπικής τους ανάπτυξης, της
ισότητας και της πορείας προς τον αυτοσεβασμό και την κοινωνική ένταξη.
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2. Πως να υποστηρίξετε την επικύρωση της
μάθησης ως φορείς παροχής εκπαίδευσης
ενηλίκων και ως οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών
Α. ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ
ΑΥΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ
Η επικύρωση της μάθησης γίνεται κατανοητή ως η διαδικασία προσδιορισμού, αξιολόγησης και
αναγνώρισης ενός ευρύτερου φάσματος δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που οι άνθρωποι αποκτούν
στη ζωή τους και σε διαφορετικά πλαίσια, π.χ. μέσω της εκπαίδευσης, της εργασίας και των
δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου. Στη διά βίου και πολύπλευρη μάθηση, η «επικύρωση»
(validation) είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να διασφαλιστεί η προβολή και να υποδειχτεί η
κατάλληλη αξία της μάθησης που πραγματοποιήθηκε οπουδήποτε και οποτεδήποτε στη ζωή του
ατόμου.
Μέχρι το 2018 τα κράτη-μέλη της Ευρώπης πρέπει να διαθέτουν ενεργά συστήματα επικύρωσης.
Η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από τη μια χώρα στην άλλη. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και οι υπηρεσίες της συντάσσουν εκθέσεις για την παρακολούθηση των εξελίξεων στην πολιτική
και καθοδηγεί1 για να είναι αποτελεσματική η διαδικασία λήψης αποφάσεων για αυτό το θέμα .

➠ ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ ΛΙΓΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ

ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΣΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Σε ορισμένες χώρες αυτό μπορεί να είναι αρκετά
περίπλοκο και να απαιτεί σε βάθος κατανόηση, αλλά μπορείτε να ζητήσετε περισσότερες
πληροφορίες από τους εθνικούς φορείς που έχουν ευθύνη για αυτές. Τουλάχιστον, και αν η χώρα
σας ακολουθεί ένα σύστημα δημοσίευσης ανοικτών προσκλήσεων, βεβαιωθείτε ότι λαμβάνετε
γνώση για αυτές τις προσκλήσεις

➠ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ

ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΟΠΟΥ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ Η ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ
ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΤΕ ΕΝΑ ΧΑΡΤΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ, ΒΑΣΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΧΑΡΑΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΠΡΟΤΑΣΗ Ισπανία: «Αν είναι δυνατόν δημιουργήστε ένα δίκτυο μεταξύ όλων

των ενδιαφερομένων μερών στη διαδικασία της επικύρωσης της
μάθησης, ώστε να μοιραστούν ιδέες, προτάσεις, πρωτοβουλίες,
κλπ, σε σχέση με το θέμα αυτό»

➠ ΑΝ ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ, ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ, ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ Η ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ERASMUS+: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑ12) ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ Ο, ΤΙ ΕΧΕΤΕ ΜΑΘΕΙ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΑΣ

1
Τελευταία έκδοση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου για την επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης:
http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/validation-non-formal-and-informal-learning/european-inventory;
Τελευταία έκδοση των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαικής Ένωσης: http://www.cedefop.europa.eu/node/11010
2
Η Βασική Δράση 1 στηρίζει την κινητικότητα στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, και στους τομείς της νεολαίας, και στοχεύει να
φέρει μακροχρόνια οφέλη στα συμμετέχοντα άτομα και οργανισμούς:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/study-and-volunteering-in-another-country_en_en
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Β. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ
Η επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης αποτελεί κεντρική συνιστώσα των πολιτικών,
προγραμμάτων και στρατηγικών διά βίου μάθησης που σήμερα εξαπλώνονται σε όλη την
Ευρώπη. Πράγματι, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπογραμμίζουν τη σημασία να
υπολογίζεται η αξία και να γίνεται πιο ορατή η μάθηση που λαμβάνει χώρα εκτός των ιδρυμάτων
τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για παράδειγμα, στην εργασία, στις δραστηριότητες
ελεύθερου χρόνου και στο σπίτι.
Κατά τη διάρκεια των 2 χρόνων της ζωής του ROM-ACT (2014-2015), το έργο ανέδειξε
συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους η επικύρωση της μάθησης μπορεί να προωθήσει την
ένταξη των γυναικών από την κοινότητα των Ρομά3 καθώς και των περιθωριοποιημένων και
μειονεκτουσών ομάδων. Για τις περιθωριοποιημένες και μειονεκτούσες ομάδες, η επικύρωση
της μάθησης μπορεί να χτίσει την αυτοπεποίθηση και να βοηθήσει τα άτομα να ξεπεράσουν
τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση σε ευκαιρίες εκπαίδευσης και στην αγορά
εργασίας.

➠

ΠΡΟΩΘΗΣΤΕ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ Ιρλανδία: «Ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή μας, είναι ένας τρόπος

για να εξασφαλιστεί ότι οι τρόποι εργασίας μας καταγράφονται
για την επόμενη γενιά. Είναι μια ευκαιρία για μας να κάνουμε έναν
απολογισμό και να δούμε όλα αυτά που έχουμε μάθει μέσα από τη
δουλειά μας, είναι ένας τρόπος να αποδείξουμε στους έξω τι είμαστε
σε θέση να κάνουμε και πώς το κάνουμε, μπορεί να χρησιμεύσει
ως πρότυπο και έμπνευση για άλλες γυναίκες Travellers που είναι
έμπειρες / ικανές και που θέλουν να προχωρήσουν, αλλά που
στερούνται την επίσημη εκπαίδευση ή δεν έχουν εμπιστοσύνη»
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Στην Ιρλανδία, το έργο αφορά τις γυναίκες Travellers, ενώ σε όλες τις άλλες χώρες η ομάδα-στόχος αποτελείται από γυναίκες
Ρομά. Έτσι, κατά τις αναφορές στην Ιρλανδία θα χρησιμοποιούμε τον όρο “Travellers”, ενώ για τις υπόλοιπες θα χρησιμοποιούμε
τον όρο “Roma”, είτε κάνοντας αναφορά ειδικά στις γυναίκες Ρομά, είτε ως γενικός όρος, όπως προτείνεται από το Συμβούλιο της
Ευρώπης στο Περιγραφικό Γλωσσάρι που αναφέρεται στους Roma, τους Sinti, τους Kale, και τις σχετικές ομάδες στην Ευρώπη,
συμπεριλαμβάνοντας τους Travellers και τις ανατολικές ομάδες (Dom και Lom), και καλύπτοντας μια ευρεία πολυμορφία σχετικών
ομάδων, περιλαμβάνοντας και άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως Gypsies.

Γ. ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ	
Οι γυναίκες σε όλη την ΕΕ εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ανισότητες από πολλές απόψεις.
Στην περίπτωση των γυναικών Ρομά, η ακραία φτώχεια και ο αποκλεισμός ενισχύει αυτά τα
μειονεκτήματα και θέτει μια πρόσθετη επιβάρυνση σε αυτές. Αυτό επηρεάζει τις πιθανότητές τους
για πρόσβαση και ίση συμμετοχή σε ποιοτική εκπαίδευση, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει
τις μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης, τα επίπεδα του εισοδήματος, τις συνθήκες στέγασης
και την κατάσταση υγείας. Περιορίζει επίσης την πίστη τους στις δικές τους δυνατότητες και στις
ευκαιρίες που τους παρέχονται.4

ΑΝΑΦΟΡΑ Ιρλανδία: «Οι Travellers γνωρίζουμε από την αρχή ότι είμαστε

θύματα διακρίσεων και ότι είμαστε διαφορετικοί. Έτσι λοιπόν, αν
πάω σε ένα κολέγιο, το έχω στο μυαλό μου ότι είσαι διαφορετικός
από αυτό που είμαι εγώ, με εντελώς διαφορετικό υπόβαθρο. Θα
γίνω αποδεκτή εδώ; Πώς θα τα βγάλω πέρα εδώ; Τι θα συμβεί όταν
ανακαλύψουν ότι είμαι μια Traveller; Να κρύβω ποια είμαι;»

➠ ΑΦΙΕΡΩΣΤΕ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΠΟΥ Η ΟΜΑΔΑΣΤΟΧΟΣ ΣΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ,
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΠΟΡΕΙΑ, ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ

➠ Συμβουλευτείτε τα παραγόμενα προϊόντα του έργου ROM-ACT, συμπεριλαμβανομένων των

εθνικών εκθέσεων και τον λεπτομερή απολογισμό των γυναικών Ρομά που συμμετείχαν στο έργο
(όλα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.rom-act.eu)

➠Σκεφτείτε να έρθετε σε επαφή με τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο ή/και με άλλες
οργανώσεις που εργάζονται με τους Ρομά στην περιοχή σας, καθώς μπορεί να μάθετε πολλά
από αυτούς

➠ ΕΛΕΓΞΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΡΟΜΑ, ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ

ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΡΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΤΕ.
Αν διαπιστώσετε ότι αυτοί οι αριθμοί είναι μικροί, προσπαθήστε να σκεφτείτε γιατί και να
εφαρμόσετε μέτρα προώθησης της πρόσβασης και της συμμετοχής τους στα προγράμματά σας

➠ ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΔΙΑΔΡΑΜΑΤΙΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟΧΟΥ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Τσεχική Δημοκρατία: «Είναι γενικά γνωστό ότι υπάρχουν ευκαιρίες
συμμετοχής σε μαθήματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και απόκτησης
πτυχίων/ πιστοποιητικών σε διάφορους τομείς. Τέτοια μαθήματα
παρέχονται από τα Γραφεία Εργασίας και τις Μη Κυβερνητικές
Οργανώσεις-ΜΚΟ που καλύπτουν επίσης τα κόστη. Σε αυτές τις
κοινότητες, όπου οι ΜΚΟ συμμετείχαν σε δραστηριότητες υψηλής
ποιότητας, οι Ρομά παρακολούθησαν τέτοια μαθήματα»

4
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) (European Union Agency for Fundamental Rights-FRA) –
Διακρίσεις ενάντια σε και συνθήκες διαβίωσης των γυναικών Ρομά σε 11 κράτη-μέλη της ΕΕ
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Δ. ΔΩΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΣΕΣ ΟΜΑΔΕΣ)
Οι γυναίκες Ρομά που συμμετείχαν στο έργο ROM-ACT τόνισαν την ανάγκη για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης σε κάθε χώρα. Όπου υπάρχουν συγκεκριμένες
κατευθύνσεις για την επικύρωση της μάθησης στη χώρα σας, ο φορέας σας μπορεί να παίξει ένα
σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ευαισθητοποίησης.

➠

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ:
Ανεβάστε τις πληροφορίες στην ιστοσελίδα του φορέα σας
Μην υποεκτιμάτε το ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, YouTube και Twitter)

ΠΡΟΤΑΣΗ Τσεχική Δημοκρατία: «Οι γυναίκες Ρομά με τις οποίες δουλεύουμε

δεν είναι συνηθισμένες να διαβάζουν εφημερίδες και περιοδικά.
Παίρνουν πληροφορίες περισσότερο από την τηλεόραση και το
Διαδίκτυο που συνήθως χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν με τα
μέλη της οικογένειας (Facebook, Skype) και για να ακούνε μουσική
και να βλέπουν video (YouTube). Αυτό φανερώνει ότι η χρήση
διαδικτυακών εργαλείων, όπως videos, μουσικά videos και άλλα
οπτικά μέσα, μπορεί να αποτελέσει ένα καλό τρόπο εξάπλωσης
της ευαισθητοποίησης»

- Εκτυπώστε μερικά φυλλάδια ή αναρτήστε μερικές αφίσες στο φορέα σας
- Χρησιμοποιήστε άλλες μορφές μέσων επικοινωνίας (TV, ραδιόφωνο, μοίρασμα ενημερωτικών
φυλλαδίων στο δρόμο, στη γειτονιά, κ.λπ.)
Όταν είναι δυνατόν, δημιουργήστε για αυτό το σκοπό ενημερωτικό υλικό που θα μπορούσε
να προσεγγίσει την ομάδα-στόχο
- Οργανώστε ενημερωτικές εκστρατείες (διαφημίσεις, δημόσιες εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, κ.λπ.)
- Συζητήστε το θέμα στα σχολεία
- Οργανώστε μια ενημερωτική συνάντηση στο φορέα σας (ίσως με τη συμμετοχή ατόμων που
έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία)
- Οργανώστε επαφές με κοινωνικούς λειτουργούς ή ενδιάμεσους (mediators) που θα
μπορούσαν να μιλήσουν στις κοινότητες και στις οικογένειες και αυξήστε τον αριθμό των
συμμετεχόντων στη διαδικασία
- Χρησιμοποιήστε τα εσωτερικά δίκτυα επικοινωνίας μέσα στις κοινότητες των Ρομά
Επωφεληθείτε από τις συνεργασίες: κατά τις ενημερωτικές σας δράσεις συμπεριλάβετε, όσο
είναι δυνατό, οργανώσεις Ρομά ή Γραφεία Απασχόλησης. Αυτό θα τους επιτρέψει να μιλήσουν
με τα άτομα που θα έρθουν σε επαφή και να τα καλέσουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία

ΠΡΟΤΑΣΗ Τσεχική Δημοκρατία: «Η αύξηση της γνώσης για το σύστημα
αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων μπορεί να
ενισχυθεί σημαντικά από τα Γραφεία Απασχόλησης. Τα Γραφεία
Απασχόλησης μπορεί να προσφέρουν στους ανέργους πληροφορίες,
και το εξατομικευμένο προσωπικό τους μπορεί να δώσει στους
εξυπηρετούμενούς τους λεπτομερείς εξηγήσεις για τα οφέλη που
επιφέρει το σύστημα αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων»

ΠΡΟΤΑΣΗ Ισπανία: «Ένα άλλο κανάλι για αύξηση της ευαισθητοποίησης είναι η
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δράση των κοινωνικών λειτουργών στο πεδίο. Αυτοί οι εργαζόμενοι
επισκέπτονται τις οικογένειες των Ρομά και τις κοινότητες τους και
έρχονται σε επαφή μαζί τους σε καθημερινή βάση. Ως μέρος της
καθημερινής τους συμβουλευτικής εργασίας, θα μπορούσαν να
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση της μάθησης.
Με αυτή τη μέθοδο θα μπορούν οι Ρομά επωφελούμενοι να
συζητούν λεπτομέρειες με επαγγελματίες που ήδη γνωρίζουν καλά,
παραμερίζοντας έτσι όποια εμπόδια και συστολές»

➠ Οι διαθέσιμες πληροφορίες είναι συχνά δύσκολο να κατανοηθούν από την ομάδαστόχο. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ, ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΣΙΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Πρακτικές πληροφορίες, όπως κατευθυντήριες γραμμές βήμαβήμα και σαφείς οδηγίες για το τι πρέπει να κάνει κάποιος αν επιθυμεί να αναγνωρίσει
τη μάθησή του και σε ποιον να μιλήσει
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Τσεχική Δημοκρατία: «Μέσω του έργου μπορέσαμε να

ενημερώσουμε τις γυναίκες Ρομά σχετικά με την ιστοσελίδα που
περιλαμβάνει όλες τις σχετικές λεπτομέρειες με την αναγνώριση
των επαγγελματικών προσόντων στη χώρα. Η ιστοσελίδα
δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα
που είναι έγκυρα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην Τσεχική
αγορά εργασίας. Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να βρουν νέα για
την αναγνώριση προσόντων και περαιτέρω ευκαιρίες εκπαίδευσης.
Το κύριο πλεονέκτημα της ιστοσελίδας είναι το γεγονός ότι
περιλαμβάνει λεπτομερείς περιγραφές των απαιτήσεων για
τις ατομικές εξετάσεις, καθώς και πληροφορίες για τον τρόπο
διεξαγωγής τους – συμπεριλαμβανομένων των προτύπων
προσόντων και αξιολόγησης. Υπάρχει επίσης ένας κατάλογος
εγκεκριμένων εμπειρογνωμόνων και άλλες λεπτομέρειες. Είναι μια
σημαντική πηγή πληροφόρησης, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι
πως η γλώσσα είναι μάλλον πολύπλοκη και χρησιμοποιεί πολλές
ξένες λέξεις και επίσημη ορολογία. Ένας απλός επισκέπτης θα
έχει μάλλον προβλήματα στην προσπάθεια κατανόησης όλων των
πληροφοριών που δημοσιεύονται. Αυτό μπορεί να είναι αρκετά
αποθαρρυντικό, και πολλά άτομα δεν θα μπορούσαν να είναι σε
θέση να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα χωρίς βοήθεια. Φαίνεται
ότι η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε κυρίως για εμπειρογνώμονες,
φορείς και οργανισμούς και όχι για το ευρύ κοινό»

Ε. ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Οι ανάγκες υποστήριξης ποικίλλουν από περίπτωση σε περίπτωση και κυμαίνονται από γενικές
κατευθυντήριες γραμμές ως την παροχή συμβουλών, τεχνική, γλωσσική, ή ακόμα και ψυχολογική
υποστήριξη. Τα παρακάτω είναι προτάσεις για το πώς να είναι η υποστήριξη αποτελεσματικότερη
για την ομάδα-στόχο
Ε.1 - ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Η ομάδα στόχος μας, έχει συγκεκριμένες ανάγκες που δεν πρέπει να υποτιμώνται. Σε χώρες όπου
υπάρχουν οι σχετικές διαδιακασίες για να εξασφαλιστεί η επικύρωση της μάθησης, η συμμετοχή
των γυναικών Ρομά θα μπορούσε να παρεμποδιστεί από τη βασική έλλειψη της πρόσβασης σε
έναν υπολογιστή ή από προβλήματα διοικητικής φύσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ισπανία: «Στην Ισπανία, η προεγγραφή στην πρόσκληση γίνεται

online μέσω του Γραφείου Διαδικτυακών Διαδικασιών και στη
συνέχεια θα πρέπει να παραδώσει, προσωπικά, την τεκμηρίωση
της εμπειρίας και της κατάρτισης. Αυτό το διπλό βήμα δεν είναι
εύκολο για τις περισσότερες γυναίκες Ρομά και προϋποθέτει
χρόνο. Επιπλέον, πολλοί Ρομά δεν έχουν ούτε υπολογιστή ούτε
πρόσβαση στο διαδίκτυο στο σπίτι, γεγονός που καθιστά δύσκολο
την προεγγραφή εκ των προτέρων»
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ελλάδα: «Οι περισσότερες γυναίκες Ρομά που ρωτήθηκαν είπαν

ότι τώρα αισθάνονται έτοιμες και θέλουν να συνεχίσουν σε κάποιο
άλλο επίπεδο εκπαίδευσης, για παράδειγμα, στο Σχολείο Δεύτερης
Ευκαιρίας, αλλά υπάρχουν μερικά προβλήματα: πρώτα απ’ όλα
η έλλειψη χρόνου εξαιτίας οικογενειακών τους δεσμεύσεων, και
έπειτα, η αδυναμία να φτάσουν στο σχολείο με τα πόδια, χωρίς
μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο συντονιστής του εν λόγω Σχολείου, τους
ενημέρωσε ότι υπάρχει μια νέα γραμμή αστικού λεωφορείου που
κάνει στάση έξω από την κοινότητα των Ρομά στο Αλιβέρι και αυτό
μπορεί να εξυπηρετήσει όσες θελήσουν να φτάσουν στο κέντρο
του Βόλου όπου βρίσκονται οι υπηρεσίες, τα κυριότερα σχολεία
και άλλα εκπαιδευτικά κέντρα. Ο συντονιστής πρότεινε να πάνε
μαζί με αυτό το λεωφορείο στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας, έτσι
ώστε να ρίξουν μια ματιά και να εξοικειωθούν με τη διαδρομή»

Ε.2 - ΟΡΘΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Όσον αφορά στην καθοδήγηση και την παροχή συμβουλών, είναι σημαντικό να εξεταστεί ο βαθμός
στον οποίο τα προσόντα υπό πιστοποίηση αντιστοιχούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας
και στο πλαίσιο των ίδιων των συμμετεχόντων. Αν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν τέτοιο
προσανατολισμό, οι συμμετέχοντες θα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να προχωρήσουν.

ΠΡΟΤΑΣΗ

Ισπανία: «Μια σκέψη είναι να προωθηθεί και να διευκολυνθεί η
επικύρωση των επαγγελματικών προσόντων που αναγνωρίζονται
επισήμως από τους επαγγελματικούς φορείς ΚΑΙ στους τομείς
στους οποίους οι Ρομά έχουν εμπειρία»

Ε.3 - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Σκεφτείτε την παροχή ειδικής κατάρτισης για να ενισχύσετε το κοινό κέρδος από τη διαδικασία
επικύρωσης που, συχνά, μπορεί να είναι εξίσου χρήσιμο για άλλες ομάδες-στόχους

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΙΣΠΑΝΙΑ: Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία επικύρωσης, θα πρέπει
να οργανωθεί μια διαδικασία ενδυνάμωσης του ανθρώπινου
δυναμικού. Πρόκειται για μια ειδική διαδικασία όπου ενισχύονται
οι δεξιότητες επικοινωνίας, καθώς και οι κοινωνικές δεξιότητες, οι
δεξιότητες μελέτης και συμμετοχής στο κέντρο (θέτοντας κανόνες
για προσαρμοσμένη συνύπαρξη και συναίνεση στις ομάδες). Αυτό
θα μπορούσε να εμποδίσει την εμφάνιση κάποιων εμποδίων
που έχουν αναφέρει οι γυναίκες Ρομά από την Ισπανία, όπως η
δυσκολία συμμετοχής τους σε συνέντευξη

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ρουμανία: Όταν ρωτήθηκαν για το τι θεωρούν ότι είναι το

μεγαλύτερο εμπόδιο για την κοινωνική ένταξη και την επικύρωση
της μάθησης των γυναικών Ρομά, οι συμμετέχουσες γυναίκες στη
Ρουμανία ανέφεραν την έλλειψη τυπικής εκπαίδευσης. Μια από τις
συμμετέχουσες ανέφερε ότι η ίδια η διαδικασία επικύρωσης ήταν
δύσκολη για αυτήν γιατί ξέρει ανάγνωση, ούτε γράφει με ευκολία
και έτσι χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να διαβάσει και να
κατανοήσει τις έννοιες που παρουσιάζονταν

Ε.4 - ΕΥΕΛΙΞΙΑ
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Όταν ως μέρος της διαδικασίας απαιτείται η παρακολούθηση μαθημάτων, τότε αυτά θα πρέπει
να προσαρμόζονται στις ανάγκες των συγκεκριμένων ομάδων-στόχων. Τα μαθήματα που
προσφέρονται θα πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένα και αρκετά ευέλικτα ώστε να αποτρέπονται
φυσικά, πολιτιστικά και εκπαιδευτικά εμπόδια

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ελλάδα: Οι συμμετέχουσες Ρομά γυναίκες ανέφεραν ως εμπόδιο
την έλλειψη ενός ευέλικτου ωρολόγιου προγράμματος, και τόνισαν
επίσης την ανάγκη για ξεχωριστά τμήματα για άνδρες και για
γυναίκες

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ρουμανία: Η διαδικασία της μάθησης ήταν διασκεδαστική. Οι

γυναίκες απόλαυσαν πραγματικά τη νέα γνώση, τη διαδικασία και
την κοινωνικοποίηση, γεγονός όμως που δεν ήταν τόσο εύκολο όσο
φαινόταν. Οι γυναίκες βρήκαν δυσκολίες να συνδυάσουν την εργασία
τους στο σπίτι με τις εργασίες τους στην τάξη. Αντιμετώπισαν κάποια
ακαμψία στις οικογένειές τους. Συνήθως οι σύζυγοι δεν έβλεπαν αυτό
το γεγονός με καλό μάτι. Ένα άλλο εμπόδιο που αναφέρθηκε από τις
γυναίκες ήταν το γεγονός ότι η μαθησιακή διαδικασία κράτησε πολύ
καιρό, περισσότερο από 3 ως και 6 μήνες. Αυτή ήταν μια μακροχρόνια
δέσμευση για αυτές

Ε.5 - ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Όταν υπάρχουν προοπτικές για επικύρωση της μάθησης, η εμπειρία των εταίρων του ROM-ACT
είναι ότι δεν είναι αρκετό να συμβουλεύεις και να προετοιμάζεις τα άτομα για τη διαδικασία.
Μπορεί επίσης να απαιτείται συνοδεία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ως και το τέλος της. Για
να γίνει αυτό, είναι βασικό το ενδιαφερόμενο άτομο που συμμετέχει να έχει έναν κεντρικό ρόλο
και να γίνεται προσπάθεια κατανόησης του παρελθόντος του/της, της τρέχουσας κατάστασης και
του σκοπού επικύρωσης

ΑΝΑΦΟΡΑ ΙΣΠΑΝΙΑ: «Οι υποστηρικτικές/επεξηγηματικές δράσεις αποτελούν

βασικά ‘εργαλεία’ μεταπαρακολούθησης της υποστήριξης. Πώς
μπορούμε να παρέχουμε υποστήριξη ώστε οι κρίσιμες επιλογές να
οδηγούν σε ευκαιρίες χωρίς αποκλεισμούς, αν δεν προνοήσουμε
για την ύπαρξη φροντιστηριακών χώρων παροχής υποστήριξης;
Πώς μπορούμε να ξέρουμε ποια προσόντα, αξίες, δεξιότητες,
στοιχεία της προσωπικότητας και κρίσιμες διαδρομές έχει ο
συμμετέχοντας;»

Το κέντρο ή ο οργανισμός σας θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Η
εργασία με ομάδες σε αντίθεση με την εξατομικευμένη εργασία μπορεί επίσης να είναι ωφέλιμη
από αυτή την άποψη, δεδομένου ότι στις ομάδες μπορεί ο ένας να υποστηρίζει τον άλλον (ομότιμη
υποστήριξη).

ΑΝΑΦΟΡΑ Τσεχική Δημοκρατία: «Το ενδιαφέρον για ανταλλαγή εμπειριών
ήταν ορατό μεταξύ των γυναικών. Ήταν πολύ ωραίο να βλέπεις
πώς υποστήριζε η μια την άλλη με ευγενικά λόγια. Αυτό ήταν
ιδιαίτερα φανερό μεταξύ εκείνων που είχαν παιδιά. Εκείνες που
ήταν συνηθισμένες στη σκληρή δουλειά και στα οικογενειακά
καθήκοντα είχαν πολλές στρατηγικές κατά νου για το πώς οι
υπόλοιπες θα μπορούσαν να ξεπεράσουν ορισμένα από τα
εμπόδια που συναντούσαν»

Σε άλλες περιπτώσεις, εθελοντές μπορούν να έρθουν και να υποστηρίξουν τις συμμετέχουσες,
ως μέντορες

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ιρλανδία: «Είχαμε την περίπτωση ενός νεαρού κοριτσιού που
αγωνιζόταν να παραμείνει στο σχολείο για να πάρει το απολυτήριο
του Γυμνασίου (Junior Certificate) και έτσι της προτείναμε να έρθει
και να κάνει τα μαθήματά της από εδώ. Στη συνέχεια την βοηθήσαμε
με τα μαθήματά της και είχαμε επίσης και μια εθελόντρια από το
τοπικό Κέντρο Εθελοντών, και έτσι αυτή κατάφερε και ολοκλήρωσε
τις σπουδές της πολύ καλά»
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Το επίπεδο υποστήριξης που είστε σε θέση να παρέχετε θα εξαρτάται φυσικά από τα επίπεδα
εμπειρίας του προσωπικού και από τους διαθέσιμους πόρους. Είναι σημαντικό να έχετε πάντα
έναν επιπλέον χώρο ή ένα επιπλέον άτομο επικοινωνίας σε περίπτωση που η συμμετέχουσα δεν
μπορεί να έχει την υποστήριξη που χρειάζεται από εσάς. Γι’ αυτό είναι χρήσιμο να έχετε έναν
κατάλογο οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή σας με εμπειρία στην επικύρωση
της μάθησης, καθώς και με τους κύριους φορείς που είναι υπεύθυνοι σε πολιτικό επίπεδο
Ε.6 - ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι εκπαιδευτές και οι βοηθοί να είναι ικανοί να εργαστούν με Ρομά
και να υποστηρίζουν την πολιτιστική ποικιλομορφία, και τις βιωμένες εμπειρίες που οι γυναίκες
Ρομά φέρνουν μαζί τους στους χώρους μάθησης.
Χάρη σε αυτές τις ικανότητες των εκπαιδευτών και των βοηθών θα μπορούσαν να δημιουργηθούν
συγκεκριμένοι χώροι για διάλογο και αλληλεπίδραση της κοινότητας μέσα στις τάξεις και τις ομάδες
τους, ώστε να μπορούν οι συμμετέχουσες να αντιλαμβάνονται τις διαφορές ως εμπλουτιστικές
εμπειρίες και έτσι να σπάσουν τους φραγμούς και τις προκαταλήψεις

ΑΝΑΦΟΡΑ

Ιρλανδία: «Είναι οι άλλοι μαθητές που κάνουν τη διαφορά. Δεν το
είπαν ποτέ, αλλά πάντα το καταλαβαίνεις. Το όνομα είναι ένα από
τα αναγνωριστικά ... από το όνομά σου, εκείνοι ξέρουν. Η άρση των
πολιτισμικών εμπόδιων από τους συμμετέχοντες στα μαθήματα
εξαρτάται από τους εκπαιδευτικούς και αν αυτοί είναι ενήμεροι και πώς
ανταποκρίνονται»

Ε.7 - ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σε γενικές γραμμές, το περιβάλλον όπου παρέχεται η υποστήριξη είναι πολύ σημαντικό και θα
πρέπει να είναι φιλόξενο και ανοιχτό. Θα ήταν ιδανικό να παρέχονται διευκολύνσεις για τα παιδιά
και πρόσβαση για τους Ρομά που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ελλάδα: Οι γυναίκες Ρομά από την Ελλάδα ανέφεραν ότι τους άρεσε

πραγματικά το περιβάλλον στο εξεταστικό κέντρο, όπου έδωσαν
τις εξετάσεις τους, επειδή ήταν φιλικό και αισθάνθηκαν άνετα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ιρλανδία: Οι γυναίκες αξιολόγησαν τη διευκόλυνση της διαδικασίας
επικύρωσης της μάθησης – αισθάνθηκαν ότι τις άκουγαν, και ότι
συμμετείχαν σε ότι συμπεριλαμβανόταν μέσα στους φακέλους
μάθησής τους

Ε.8 - ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αναγνωρίστε τις κοινωνικές πτυχές που ένα μάθημα μπορεί να έχει: οι γυναίκες Ρομά μπορεί να
μην έχουν πάντα ένα μέρος για να συναντηθούν και να μιλήσουν, και έτσι οι εγκαταστάσεις σας
ή η τάξη μπορεί να είναι χρήσιμα για το σκοπό αυτό

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ρουμανία: «Οι γυναίκες Ρομά ανέφεραν ότι η δράση της μάθησης

ήταν επίσης μια κοινωνική δραστηριότητα για αυτές και ένας
χώρος όπου ήταν σε θέση να συναντηθούν και να μιλήσουν και μια
ευκαιρία να αλλάξουν συνήθειες και ρουτίνες»
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ΑΝΑΦΟΡΑ Ιρλανδία: “Υπήρχαν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι γυναίκες

ήρθαν σε τέτοιους αριθμούς στα παλιά Κέντρα Κατάρτισης των
Travellers, και δεν ήταν επειδή η διδασκαλία ήταν καταπληκτική και
οι ευκαιρίες άφθονες – για πολλές ήταν η παρέα (δεν ζουν μαζί όλοι
οι Travellers της περιοχής – κάποιοι ζουν σε ιδιωτικά ενοικιαζόμενα
καταλύματα και οι μητέρες μπορεί να είναι μόνες κατά τη διάρκεια
της ημέρας). Ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα ήταν ότι τους έδωσε
κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας (κάποια ώρα μακριά από το σπίτι,
για τον εαυτό τους, καθώς και οικονομική ανεξαρτησία να φέρνουν
τουλάχιστον χρήματα στο σπίτι)»

Μην υποτιμάτε τη σημασία που δίνουν οι συμμετέχουσες σε αυτή τη διαδικασία. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μπορεί να έχουν αντιμετωπίσει αντίσταση από τις οικογένειές τους και από την
κοινότητα, βλέποντας τον εαυτό τους με καινούριους και απαιτητικούς τρόπους, και μπορεί
να κάνουν συγκεκριμένες θυσίες (συμφιλίωση εργασίας και οικογένειας). Για τους λόγους
αυτούς, όταν οι συμμετέχουσες δεν ολοκληρώνουν με επιτυχία μια διαδικασία επικύρωσης, οι
οργανισμοί θα πρέπει να τις βοηθούν να σκεφτούν το ευρύ φάσμα των αιτίων αποτυχίας και να
τις υποστηρίζουν να βρουν ένα τρόπο να ξεπεράσουν τις δυσκολίες και να πετύχουν το στόχο
την επόμενη φορά.
Ε.9 - ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
Κατά το σχεδιασμό ή την εφαρμογή δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προσέγγιση
περιθωριοποιημένων και μειονεκτουσών ομάδων, είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψη τη
βιωσιμότητά τους. Η υλοποίηση ενός έργου σε σύντομο χρονικό διάστημα – ειδικά αν έχει τη
βάση του στην κοινότητα-στόχο – μπορεί όχι μόνο να είναι αναποτελεσματικό, αλλά επίσης
μπορεί να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη της ομάδας-στόχου

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ιρλανδία: Το Κέντρο Μετά-δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Further

Education centre) προσπάθησε να κάνει κάποια δουλειά την
περίοδο πριν και αμέσως μετά το κλείσιμο του Κέντρου Κατάρτισης
Ενήλικων Travellers (Senior Traveller Training Centre-STTC):
ενέταξε μερικούς νέους μαθητές Travellers σε μια υπάρχουσα
ομάδα κάποιου είδους μαθημάτων υπολογιστών για 6 μήνες (τους
νεότερους, καθώς ήταν πιο έμπειροι ή ενδιαφέρονταν περισσότερο
για τους υπολογιστές), αλλά νομίζω χρηματοδοτούσε συγκεκριμένες
δράσεις και στη συνέχεια η χρηματοδότηση τελείωσε

Ζ. ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Πολλές ομάδες Ρομά ή μη-ακαδημαϊκών ατόμων έχουν εργαστεί σε τομείς όπου έχουν αποκτήσει
πολύτιμες δεξιότητες και γνώσεις που, με λίγο περισσότερες ευκαιρίες, θα μπορούσαν να είναι
πολύ αξιόλογες σε άλλους τομείς. Αν οι τομείς όπου οι Ρομά έχουν εργαστεί στο παρελθόν δεν
έχουν πολλές διαθέσιμες θέσεις, οι οργανώσεις καλούνται να προωθήσουν, να υποστηρίξουν και να
συμβουλεύσουν για μια τέτοια μεταφορά γνώσεων και για ευκαιρίες αναβάθμισης των δεξιοτήτων

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Τσεχική Δημοκρατία: «Στο πλαίσιο διαφόρων Ευρωπαϊκών

προγραμμάτων, οι ΜΚΟ και τα Γραφεία Απασχόλησης οργανώνουν
μαθήματα αναβάθμισης δεξιοτήτων. Πολλοί Ρομά έχουν ολοκληρώσει
αυτά τα μαθήματα, μερικοί έχουν συμμετάσχει στα περισσότερα από
αυτά, αλλά δεν ήταν ακόμα σε θέση να βρουν μια θέση εργασίας.
Με βάση αυτή την αρνητική εμπειρία, υπάρχουν ανησυχίες ότι η
κοινότητα των Ρομά δεν θα δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για το σύστημα
της αναγνώρισης των αποτελεσμάτων της διά βίου μάθησης»
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Η. ΜΕΤΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Είναι σημαντικό να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της διαδικασίας κάποια στιγμή μετά την
ολοκλήρωση της επικύρωσης δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να προσφέρει ενδιαφέροντα
στοιχεία σχετικά με τα οφέλη της επικύρωσης για τα άτομα και την κοινότητα.
Όταν η διαδικασία επικύρωσης είναι επιτυχής, οι συμμετέχουσες μπορούν να ενθαρρυνθούν
για να μάθουν περισσότερα. Μπορείτε να διαδραματίσει ένα ρόλο στην καθοδήγησή τους προς
άλλες ευκαιρίες μάθησης

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ρουμανία: Η συμμετοχή στη διαδικασία ήταν ένα μεγάλο κίνητρο

για τις γυναίκες. Τις ενθάρρυνε να παρακολουθήσουν περισσότερες
τάξεις και να μάθουν νέα πράγματα και να αναζητήσουν καλύτερες
θέσεις εργασίας

Ενθαρρύνετε τις συμμετέχουσες να γίνουν πρότυπα. Αυτό θα μπορούσε να γίνει παρέχοντάς
τους ένα χώρο να μιλούν για τις εμπειρίες τους, παρέχοντάς τους προσόντα διαπραγμάτευσης
/ διαμεσολάβησης που απαιτούνται για να έχουν αυτό το ρόλο στις τοπικές κοινωνίες και τις
οικογένειές τους

ΑΝΑΦΟΡΑ Τσεχική Δημοκρατία: Το βασικό κίνητρο για τους Ρομά με τις οποίες

δουλεύουμε (για να αρχίσουν να εργάζονται για την αναγνώριση
των τίτλων τους) είναι η ύπαρξη πραγματικών θέσεων εργασίας,
δηλαδή η ζήτηση στην αγορά εργασίας. Τα προγράμματα που
εστιάζονται στην υποστήριξη των Ρομά για να εισέλθουν στο
σύστημα επικύρωσης των δεξιοτήτων θα πρέπει να οδηγούν
σε βελτίωση του ποσοστού απασχόλησης των επιτυχόντων
συμμετεχόντων

Θ. ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ
Τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή εργάζονται για την επίτευξη του στόχου που έθεσε το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο το 2012: τη λειτουργία των συστημάτων επικύρωσης ως το 2018. Όλα αυτά τα
χρόνια είναι επομένως ζωτικής σημασίας για την υπεράσπιση για πιο προσβάσιμες και χωρίς
αποκλεισμούς ρυθμίσεις

➠

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (δηλαδή να απαντάτε σε διαβουλεύσεις σε ευρωπαϊκό και εθνικό
επίπεδο για να κάνετε τη φωνή σας να ακουστεί)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Ελλάδα: Ορισμένοι φορείς παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων και
της κοινωνίας των πολιτών εξέφρασαν τις απόψεις και τις γνώμες
τους σχετικά με την υφιστάμενη διαδικασία της επικύρωσης στο
πλαίσιο της επίσημης δημόσιας διαβούλευσης που οργανώθηκε το
2010 (5/3/2010-5/9/2010) από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας5

5
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http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/10/EthPP-Final.pdf

➠

Όταν είναι δυνατόν, ΣΥΝΗΓΟΡΗΣΤΕ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ, ΠΡΟΣΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ

Ισπανία: Ένα από τα εμπόδια που αντιμετώπισαν η κοινότητα
των Ρομά και οι μη-ακαδημαϊκές ομάδες με τις τελευταίες
προσκλήσεις ήταν ότι τα επαγγελματικά πεδία που προτείνονταν
δεν αντιστοιχούσαν με τα επαγγελματικά πεδία όπου δουλεύουν οι
ομάδες αυτές. Προτάθηκε οι οργανώσεις που βρίσκονται σε επαφή
με τις κοινότητες να καθορίσουν τις επαγγελματικές περιοχές
όπου η πλειοψηφία αυτών των ομάδων εργάζονται προκειμένου
να παρουσιαστεί στο ICQP-Institut Català de Qualificacions
Professionals μια πρόταση για τα επαγγελματικά πεδία για
επικύρωση

Η διαφάνεια και ο έλεγχος των διαδικασιών πιστοποίησης πρέπει να μπουν σε εφαρμογή για την
αποφυγή αποκλεισμών ή παραποίησης οποιουδήποτε καταλόγου πιστοποιημένων επαγγελματιών
που θα πρέπει να ισχύει. Προσπαθήστε να συγκεντρώσετε μια συναίνεση σε αυτό

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ισπανία: Καθώς η πλειοψηφία των Ρομά ή των ατόμων σε κίνδυνο
κοινωνικού αποκλεισμού τυποποιούνται στο επίπεδο 6 στα κριτήρια
ιεράρχησης, οι πιθανότητες πρόσβασής τους στην διαδικασία
επικύρωσης μειώνονται. Τα ακόλουθα μέτρα προτείνονται σε
εκείνους που λαμβάνουν αποφάσεις για να ξεπεραστεί αυτό το
εμπόδιο:
- Εφαρμογή των κριτηρίων θετικής δράσης κατά την επιλογή των
συμμετεχόντων για πρόσβαση στην επικύρωση. Ένα συγκεκριμένο
μέτρο μπορεί να είναι ειδικά ποσοστά συμμετοχής στο πρόγραμμα
Acredita’t για την κοινότητα των Ρομά και, γενικότερα, για τις ομάδες
σε κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού
- Οι Ρομά θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέξουν τα προγράμματά
τους ελεύθερα και σύμφωνα με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.
Δεν μπορούν να εξαναγκαστούν να επιλέξουν το πρόγραμμα
που υποτίθεται ότι είναι πιο ευεργετικό για αυτούς. Μια ελεύθερη
επιλογή σύμφωνα με το πεδίο των ενδιαφερόντων τους μπορεί να
διευκολύνει την ενσωμάτωση των Ρομά στην κοινωνία της γνώσης,
δεδομένου ότι ένα μεγάλο ποσοστό των Ρομά συστηματικά μένει
έξω από αυτή
- Μόνο τα έτη εμπειρίας – ανεξάρτητα από τα αποδεικτικά έγγραφα
που μπορεί να είναι διαθέσιμα – πρέπει να αποτελούν ένα κριτήριο
πρόσβασης στη διαδικασία επικύρωσης. Έτσι, θα μπορέσουν οι
ομάδες αυτές να έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ικανότητές
τους, αν και δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά
έγγραφα απόδειξης της εμπειρίας τους
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3. Συμπεράσματα
Στη Σύσταση που εξέδωσε για αυτό το θέμα το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Δεκέμβριο
του 2012, αναγνωρίζεται ότι η επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, δηλαδή οι γνώσεις,
δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω της μη-τυπικής και της άτυπης μάθησης,
μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της
κινητικότητας, καθώς και τα αυξημένα κίνητρα για διά βίου μάθηση, ιδίως στην περίπτωση των
κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούντων ή των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση.
Οι γυναίκες Ρομά που συμμετέχουν στο έργο ROM-ACT έχουν την ίδια άποψη. Πιστεύουν ότι
η επικύρωση μπορεί να έχει έναν αποτελεσματικό ρόλο στην ενίσχυση της ένταξής τους6 και
στην ένταξη παρόμοια περιθωριοποιημένων και μειονεκτούντων ατόμων. Αυτές οι απόψεις
υποστηρίζονται από έρευνες και μελέτες7 σε αυτό το πεδίο σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Τα μέλη της κοινοπραξίας του έργου ROM-ACT είναι αποφασισμένα να συνεχίσουν να
συνηγορούν για προσβάσιμα και χωρίς αποκλεισμούς συστήματα επικύρωσης σε εθνικό και
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντωμεταξύ, ελπίζουμε ότι ο αυτός ο Οδηγός παρέχει στην οργάνωσή σας
ιδέες για πρακτικούς τρόπους ανάλογης δράσης. Ανεξάρτητα από το πόσο νεοεμφανιζόμενες
είναι οι διαδικασίες επικύρωσης στη χώρα σας και ανεξάρτητα με το πόσο συμμετείχε ο φορέας
σας μέχρι σήμερα, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να κάνετε τη διαφορά με λίγες μόνο και απλές
προσπάθειες!
Η κατανόηση, η ευαισθητοποίηση, η τοποθέτηση των συμμετεχόντων στο επίκεντρο της
διαδικασίας και η συνεργασία με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη είναι τα κύρια σημεία μιας
επιτυχημένης στρατηγικής που οι φορείς σας θα μπορούσαν να λάβουν υπόψη και να
υιοθετήσουν.
Αν βρήκατε όσα αναφέρθηκαν ενδιαφέροντα και αποφασίσετε να τα εφαρμόσετε στους φορείς
σας, ενημερώστε την κοινοπραξία του ROM-ACT για αυτό με γραπτή σας επιστολή προς τον
συντονιστή του έργου DROM KOTAR MESTIPEN (info@dromkotar.org ).
Σε περίπτωση που θέλετε να αναπτύξετε αυτό το θέμα περαιτέρω και να συνεχίσετε την ανταλλαγή
πρακτικών με άλλους φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από διαφορετικές χώρες
της ΕΕ, σκεφτείτε ότι υπάρχει πιθανότητα να είστε μέρος του δικτύου ROM-ACT ακολουθώντας
τη σελίδα στο Facebook (https://www.facebook.com/romactproject)
Ας δουλέψουμε όλοι μαζί για να χτίσουμε για όλους προσβάσιμα και χωρίς αποκλεισμούς
συστήματα επικύρωσης της μάθησης !
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Μην ξεχάσετε το DVD του έργου ROM-ACT που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του έργου: www.rom-act.eu
Workaló, Callí Butipén, Includ-ed και Drom-In

