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Αξιολόγηση ήπιων, μη
τεχνικών, δεξιοτήτων
(soft skills) και επικύρωσ
ικανοτήτων για εθελοντές σε
διακρατική κρίση

Identifying and assessing soft
skills you have acquired in crisis –
opportunities for volunteers

διαχείριση στρες, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση. Ο εθελοντισμός αποδείχθηκε ένα αποτελεσματικό μαθησιακό περιβάλλον, ειδικά για εκείνους
τους ανθρώπους που έπρεπε να συνειδητοποιήσουν ότι οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες δεν είχαν καμία συστημική σημασία όσον αφορά τη διαχείριση κρίσεων στον τομέα της υγείας. Για να ακριβολογούμε,
ο εθελοντισμός ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για απόκτηση «κοινωνικών»
δεξιοτήτων που θα μπορούσαν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν ως
πρόσθετα προσόντα σε οποιοδήποτε επαγγελματικό περιβάλλον.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες την άνοιξη του 2020, η κρίση του κορονοϊού
οδήγησε τους ανθρώπους σε όλη την Ευρώπηνα προσφέρουν εθελοντικά, σε μεγάλη κλίμακα, τη βοήθεια τους στους γείτονές τους και σε εκείνους που έχουν ανάγκη. Ο εθελοντισμός και η ανάληψη ευθύνης στην
κοινωνία των πολιτών γνώρισαν μια εντελώς νέα αποδοχή. Τα εργαλεία
που δημιουργήθηκαν για αυτό (π.χ. πλατφόρμες για κατανομή εθελοντών) αναπτύχθηκαν, ενεργοποιήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ουσιαστικά «μέσα σε μία νύχτα» χάρη στις ψηφιακές τεχνολογίες. Οι εθελοντές
ασχολήθηκαν με την ευημερία των γειτόνων τους, παρείχαν υπηρεσίες
αγορών για λογαριασμό ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες που
δεν μπορούσαν να φύγουν από το σπίτι τους ή ανέλαβαν κάποιες καθημερινές δραστηριότητες για αυτούς. Αναλάμβαναν κυρίως καθήκοντα
που δεν είχαν καμία σχέση με το πραγματικό τους επάγγελμα ή την εκπαίδευση, π.χ. στον τομέα της φροντίδας, της γεωργίας ή της κινητικότητας. Όσο διαφορετικό και να ήταν το επαγγελματικό υπόβαθρο των εθελοντών, είχαν ένα κοινό στοιχείο: ο εθελοντισμός σε περιόδους πανδημίας
αποδείχθηκε να είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της μειωμένης απασχόληση και της απώλειας εισοδήματος, ένας τρόπος να παραμείνουν
κοινωνικά δραστήριοι και να αισθανθούν μέρος της κοινωνίας των πολιτών.Απόκτησαν νέες «κοινωνικές» δεξιότητες όπως ομαδικό πνεύμα, κριτική ικανότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, διαπολιτισμική ικανότητα,
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Identificare e valutare le soft
skills acquisite durante una crisi –
opportunità per i volontari

Identifizierung und Bewertung
von Soft Skills, die Sie in der Krise
erworben haben – neue Chancen
für Freiwillige

Identificación y evaluación de
habilidades blandas adquiridas
durante una crisis: oportunidades
para voluntarios.

Αλλά πώς μπορεί ένας εθελοντής να αναγνωρίσει αυτές τις νέες δεξιότη-

Οι ομάδες στόχου CRISISS

τες; Πώς μπορούν οι εργοδότες να ενημερωθούν για αυτές τις δεξιότητες ως προστιθέμενη αξία στην ομαδική εργασία, στη διαχείριση κατα-

Η κύρια ομάδα-στόχος για το έργο CRISISS είναι οργανώσεις που απα-

στάσεων άγχους ή συμμετοχή σε διαπολιτισμικές εργασίες; Αυτό είναι

σχολούν εθελοντές στην καθημερινή τους εργασία. Η δευτερεύουσα

δυνατό μόνο εάν επιβεβαιωθούν αυτές οι νέες προσωπικές δεξιότητες.

ομάδα-στόχος είναι εθελοντές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ερ-

Ακόμα κι αν η διατύπωση υποδηλώνει διαφορετικά, είναι οι «ήπιες δεξιό-

γαλεία επικύρωσης για να οπτικοποιήσουν, να τεκμηριώσουν και να ανα-

τητες» που μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην επαγγελματική ζωή.

γνωρίσουν μη τυπικές και ανεπίσημες «ήπιες» δεξιότητες στον τομέα του

Επομένως, ο γενικός στόχος του έργου CRISISS είναι να παρέχει
υποστήριξη και καθοδήγηση σε οργανισμούς που απασχολούν εθελοντές για την εφαρμογή συστημάτων επικύρωσης ήπιων, μη τεχνι-

εθελοντισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προκειμένου να αυξήσουν τις ευκαιρίες για τη σταδιοδρομία τους καθώς και την προσωπική
τους ανάπτυξη.

κών,δεξιοτήτων που δίνουν τη δυνατότητα στους εθελοντές να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν την προσωπική τους ανάπτυξη στις
«κοινωνικές» δεξιότητες.

Οι στόχοι του CRISISS
 Δημιουργία εργαλείων για την παροχή βοήθειας σε εθελοντές να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν τις δικές τους κοινωνικές δεξιότητες,
να ενημερώσουν για τη σημασία των κοινωνικώνδεξιοτήτων στην
επαγγελματική ζωή και να αναγνωρίσουν άτυπες και μη τυπικές ικανότητες συλλέγοντας αποδείξεις·
 Ανάπτυξη αυτών των υλικών σε μια πολύγλωσση και διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα και ως εφαρμογές για έξυπνα κινητά.

Rozpoznanie a zhodnotenie
mäkkých zručností, ktoré ste
získali počas krízy – príležitosti
pre dobrovoľníkov
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Prepoznavanje in ocenjevanje
mehkih veščin, pridobljenih v
kriznih situacijah – priložnosti za
prostovoljce

Αναγνώριση και αξιολόγηση των
ήπιων, μη τεχνικών, δεξιοτήτων
(soft skills) που αποκτήσατε σε
περιόδους κρίσης – ευκαιρίες
για εθελοντές/ίες

Ευρωπαϊκή αρμοδιότητα για το CRISISS

 media k GmbH  Γερμανία (συντονιστής)

Η διεθνική συνεργασία CRISISS αποτελείται από επτά Ευρωπαϊκά ιδρύματα από εθελοντικούς οργανισμούς, ιδρύματα ΑΜΕΑ, οργανισμούς νεολαίας και οικογενειακού προσανατολισμού, κοινωνικούς εταίρους, ιδρύματα

εκπαίδευσης

ενηλίκων,

κέντρα

κοινωνικής

έρευνας

και

εμπειρογνώμονες στην ανάπτυξη ψηφιακών εκπαιδευτικών πόρων και
υπηρεσιών.

www.media-k.eu
 CESCOT Veneto  Ιταλία
www.cescotveneto.it
 Wissenschaftsinitiative Niederösterreich  Αυστρία
www.wissenschaftsinitiative.at
 ALDAIMA  Ισπανία
www.aldaima.org
 INTEGRA INSTITUTE  Σλοβενία
www.eu-integra.eu
 QUALED  Σλοβακία
www.qualed.net
 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ– GUNET  Ελλάδα
www.gunet.gr
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον συντονιστή (τηλέφωνο +49 7931 99 27 30, crisiss@media-k.eu) ή με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς στη χώρα σας (info@gunet.gr).
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας ιστοσελίδας δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία
ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτό.
Project number 2020-1-DE02-KA204-007592

 www.crisiss.eu
 www.facebook.com/crisiss
 Twitter #crisiss

