WWW.DOCUPROJECT.EU

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
FOLKUNIVERSITETET
(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)
WWW.FOLKUNIVERSITETET.SE

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕ
ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΙΑΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

INFODEF
WWW.INFODEF.ES
AKADEMIA ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ LODZ
WWW.AHE.LODZ.PL
PROMEA
WWW.PROMEA.GR
ANZIANI E NON SOLO
WWW.ANZIANIENONSOLO.IT

Οι μεταβαλλόμενες ενδο-οικογενειακές
πρακτικές φροντίδας, οι δημογραφικές
αλλαγές και η αύξηση του ηλικιωμένου
πληθυσμού έχουν καταστήσει σταθερά
αναγκαίες τις υπηρεσίες κατ’οίκον
φροντίδας στις χώρες της ΕΕ.

ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
GA n° 2021-1-SE01-KA220-ADU-000028268

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ DOCUPROJECT ΣΤΟ:

Το παρόν έγγραφο αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη του συγγραφέα.
Η Διαχειριστική Αρχή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνονται για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η κατ’ οίκον φροντίδα περιλαμβάνει
επαγγελματίες που προσλαμβάνονται
για να βοηθούν ηλικιωμένους, άτομα
με αναπηρίες και ασθενείς που
αναρρώνουν.
Ωστόσο, η εμφάνιση της πανδημίας
COVID-19 και η επακόλουθη κρίση στην
υγειονομική περίθαλψη, έχουν εντείνει
την ανάγκη για εργαζόμενους στην κατ’
οίκον φροντίδα, καθώς και το σύνολο
των ρόλων και των ευθυνών που
αναμένεται να εκτελούνται από αυτούς.

ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΧΕΥΕΙ:
1 να εξοπλίσει τους εργαζόμενους στην
οικιακή φροντίδα (μισθωτούς ή που αναζητούν
εργασία) με ένα σύνολο δεξιοτήτων σχετικά
με την συμπεριφορά, την φροντίδα και τις
οριζόντιες δεξιότητες, ώστε να διασφαλιστεί η
ανθεκτική και μακροχρόνια πορεία απασχόλησης,
2 να συμβάλει στην προώθηση του ρυθμιστικού
περιβάλλοντος και των συνθηκών εργασίας που
αφορούν την κατ’ οίκον φροντίδα (σε θεσμικό
επίπεδο).

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΚΑΙ ΘΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:
Μαθησιακά αποτελέσματα βασισμένα
σε εμπειρικά δεδομένα σχετικά με τις
ανερχόμενες δεξιότητες και ικανότητες
που απαιτούνται στον τομέα της κατ’
οίκον φροντίδας. Αυτό το αποτέλεσμα
αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανάπτυξης
μαθησιακών ευκαιριών υψηλής ποιότητας
που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις
βασικές ικανότητες για τις απαιτήσεις της
εργασίας της οικιακής φροντίδας, τόσο πριν
όσο και μετά την πανδημία COVID-19.
Ένα πρόγραμμα σπουδών και
πηγές παιδαγωγικών πόρων,
συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών
οδηγιών, μαθησιακού υλικού και
συστήματος αξιολόγησης, που
προορίζονται για να υποστηρίξουν την
παράδοση του μαθήματος, ένα εγχειρίδιο
εκπαιδευτή και ένα ηλεκτρονικό βιβλίο
για τον εκπαιδευόμενο. Όλα τα υλικά θα
βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα
του DoCUp και θα προσφέρονται ελεύθερα
στους ενδιαφερόμενους φορείς.
Ένα διαδικτυακό μάθημα που θα παρέχει
ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα σπουδών
DoCUp σχετικά με τις βασικές δεξιότητες
και σύγχρονες πρακτικές παροχής
φροντίδας.
Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εργαλείων
για τη εξυπηρέτηση, την αναγνώριση και
την επικύρωση της εργασίας κατ’ οίκον
φροντίδας.

