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ΣΚΟΠΌΣ
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα EU-VET CARE
(www.euvetcare.eu) στοχεύει στον σχεδιασμό
και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών
εργαλείων επαγγελματικής κατάρτισης σχετικά
με την κατάλληλη παροχή υγειονομικής
περίθαλψης για τα παιδιά μεταναστών
και προσφύγων. Έχοντας εντοπίσει τα
εκπαιδευτικά κενά και τις ανάγκες των
επαγγελματιών υγείας, το πρόγραμμα EU-VET
CARE ανέπτυξε 10 εκπαιδευτικές ενότητες,
οι οποίες είναι διαθέσιμες δωρεάν μέσω της
ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας. Το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε
αποσκοπεί στη βελτίωση των επαγγελματικών
δεξιοτήτων και της διεπιστημονικής
συνεργασίας, ενισχύοντας τη διαπολιτισμική
κατανόηση και την ανταπόκριση στη
διαφορετικότητα.

ΟΜΆΔΕΣ – ΣΤΌΧΟΙ
Οι κύριες ομάδες – στόχοι του προγράμματος
EU-VET CARE περιλαμβάνουν επαγγελματίες που
εργάζονται με παιδιά μεταναστών/προσφύγων,
μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται:
• Ιατροί
• Ψυχολόγοι
• Κοινωνικοί λειτουργοί
• Πολιτισμικοί διαμεσολαβητές
• Διερμηνείς, εθελοντές, βοηθοί κ.ά.
• Επαγγελματικές ενώσεις, δημόσιες υπηρεσίες,
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ
Στο πλαίσιο του προγράμματος EU-VETCARE αναπτύχθηκαν οι παρακάτω 10 εκπαιδευτικές ενότητες:
5 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΈΣ
• Νομικό πλαίσιο & Πρωτόκολλα εργασίας με παιδιά
• Διεπιστημονική συνεργασία
• Διαπολιτισμική ικανότητα
• Θέματα επικοινωνίας
• Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης και Διαχείριση
άγχους
5 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΈΝΕΣ
• Συνεργασία με διερμηνείς, πολιτισμικούς διαμεσολαβητές στο πλαίσιο της θεραπείας και της συμβουλευτικής
• Υπηρεσίες διερμηνέων/πολιτισμικών διαμεσολαβητών/
πολιτισμικών διερμηνέων (για Πολιτισμικούς διαμεσολαβητές)
• Διαχείριση ζητημάτων ψυχικής υγείας (για Ψυχολόγους)
• Αναγνώριση τραύματος και διαταραχής μετατραυματικού στρες (για Κοινωνικούς Λειτουργούς)
• Θέματα υγείας σε παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες
(για Ιατρούς)
Κάθε εκπαιδευτική ενότητα αποτελείται από ένα αρχείο
με όλες τις πληροφορίες σε μορφή κειμένου (πλήρες αρχείο), μία παρουσίαση (συνοπτική μορφή), μία βινιέτα-μελέτη περίπτωσης και ερωτήσεις αξιολόγησης γνώσεων. Τα
εκπαιδευτικά εργαλεία είναι διαθέσιμα στις εξής γλώσσες: αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά και ισπανικά.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΤΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
Η εκπαίδευση που έχει αναπτυχθεί μπορεί να διεξαχθεί
με δύο τρόπους:
• Μέσω σεμιναρίου (είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά/
online)
• Mέσω της ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας
(https://learning.euvetcare.eu) όπου είναι διαθέσιμο
όλο το εκπαιδευτικό υλικό (με τη μορφή διαδικτυακής
εκπαίδευσης)

ΟΔΗΓΌΣ ΚΑΙ
ΣΥΣΤΆΣΕΙΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
Ο Οδηγός περιέχει συγκεκριμένες οδηγίες
για παρόχους συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά
με την εφαρμογή του προγράμματος.
Περιλαμβάνει πληροφορίες τόσο για τη
διεπιστημονική όσο και για την εξιδεικευμένη
ενότητα της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα
περιλαμβάνει:
• Βασικούς στόχους του προγράμματος και
ερευνητικά δεδομένα
• Σύντομη περιγραφή της κάθε εκπαιδευτικής
ενότητας, προκειμένου να εξοικειωθούν οι
μελλοντικοί εκπαιδευτές
• Προτάσεις για τον τρόπο διεξαγωγής
της εκπαίδευσης και τρόπο χρήσης των
διάφορων εργαλείων
• Εμπειρίες των εταίρων από το 4ημερο
εκπαιδευτικό σεμινάριο που έλαβε χώρα
στο πλαίσιο του προγράμματος
• Εμπειρίες και χρήσιμα συμπεράσματα από
την εφαρμογή της εκπαίδευσης
Όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία
του προγράμματος είναι διαθέσιμα
στην ιστοσελίδα: www.euvetcare.eu

