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Η σφραγίδα του ECC δείχνει ότι οι σειρές
μαθημάτων και τα υλικά είναι σύμμορφα /
προσαρμοσμένα με το περιεχόμενο του
BESCLO.

Η φροντίδα χρειάζεται γνώση

Τι είναι το ECC;
Το ECC είναι ένας πανευρωπαϊκός τίτλος στην κοινωνική φροντίδα. Έχει αναπτυχθεί με την υποστήριξη του προγράμματος
Δια Βίου Μάθησης της ΕΕ και θα συνδεθεί με το Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων. Αυτήν την περίοδο καλύπτει μέχρι δεκαπέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο
στόχος είναι να καλυφθούν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Το ECC
κυβερνάται από την επιτροπή του ECC, μια διακρατική ομάδα
αντιπροσωπειών η οποία χρησιμοποιεί και προάγει το ECC. Το
πιστοποιητικό αναπτύχθηκε για να προαγάγει ένα κοινό θεμέλιο στις υπηρεσίες φροντίδας και υποστηρίξει την κινητικότητα των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Για να αποκτήσουν το ECC, οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν
μια ευρεία τυποποιημένη εξέταση 100 σχεδόν ερωτήσεων,
που είναι κοινές σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η
οποία θα εξετάσει τη γνώση τους για την βασική Ευρωπαϊκή
κοινωνική φροντίδα μαθησιακών αποτελεσμάτων (BESCLO).
Το Πιστοποιητικό Ευρωπαϊκής Φροντίδας αποδεικνύει ότι ο
υποψήφιος έχει την βασική γνώση που χρειάζεται συνήθως
για να εργαστεί με ασφάλεια στον τομέα της φροντίδας. Φυσικά, το προσωπικό μπορεί ακόμα να πρέπει να καλύψει τις
πρόσθετες (επιπλέον) εθνικές απαιτήσεις εκπαίδευσης ή προσόντων και να επιβεβαιωσει τη δυνατότητά του να μιλά τη
γλώσσα της χώρας όπου αναζητούν εργασία.

Το ECC είναι ανοικτό για όλους
οι μαθητευόμενοι δεν χρειάζεται να έχουν προηγούμενη
εμπειρία στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας ή να
εργάζονται
οι μαθητευόμενοι πρέπει να έχουν ένα βασικό επίπεδο
εκπαίδευσης / γνώσης (ανάγνωση και γραφή) στη γλώσσα
όπου η εξέταση θα πραγματοποιηθεί και να είναι
τουλάχιστον 16 ετών

Ποίο είναι το επόμενο βήμα;
Εάν είστε πιθανός υποψήφιος, ενδιαφερόμενος εργοδότης ή
άλλος φορέας , που θέλετε να εφαρμόσετε το ECC στα εκπαιδευτικά σας προγράμματά και θα επιθυμούσατε να ξέρετε
πώς το ECC μπορεί να σας βοηθήσει, παρακαλώ να έρθετε σε
επαφή με την ιστοσελίδα μας, ή την επιτροπή του ECC ή τον
κύριο συνεργάτη της χώρας σας για περισσότερες πληροφορίες.

Τι είναι το BESCLO;

Contact ((?))

To BESCLO είναι η προτεινόμενη βασική Ευρωπαϊκή κοινωνική φροντίδα μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η απομάκρυνση
της BESCLO από το παλαιό ιατρικό πρότυπο της ανικανότητας
προς τα ανθρώπινα δικαιώματα πλησιάζει στις κοινωνικές
υπηρεσίες φροντίδας. Υποστηρίζει δε τη νέα άποψη που
απαιτείται από τα σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με
τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
Αυτοί είναι οι οκτώ ουσιαστικοί τομείς γνώσης στην κοινωνική
φροντίδα στο BESCLO που συμφωνήθηκαν, μετά από έρευνα
κσι εποπτία σε προηγούμενο πρόγραμμα Leonardo:
Οι αξίες της κοινωνικής φροντίδας
Προώθηση της ποιότητας ζωής των ατόμων που στηρίζουμε
Δουλεύοντας με ρίσκο
Κατανόηση του ρόλου των φροντιστών/στριών
(care worker)
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
Θετική επικοινωνία
Αναγνώριση και ανταπόκριση στην παραμέληση και την
κακομεταχείριση
“Αναπτυχθείτε ως φροντιστής”

Επιτροπή του ECC:
Γραμματεία του ECC – European Association of
Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD)
Auderghem Avenue/ Ouderghemlaan 63
1040 Βρυξέλλες, Βέλγιο
Phone +32 2 2824610
ecc@easpd.eu
www.easpd.eu
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