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Job Broker
Καλωσορίσατε στο πέμπτο τεύχος του Ηλεκτρονικού Περιοδικού του
Job Broker
Το έργο Job Broker έχει ως στόχο να σχεδιάσει και να αναπτύξει ένα νέο πρόγραμμα και ένα δίκτυο για την υποστήριξη του νέο-αναδυόμενου
επαγγελματικού προφίλ του Συμβούλου Απασχόλησης (Job Broker) στην Ευρώπη. Οκτώ Ευρωπαϊκές χώρες έχουν αναπτύξει και μέσα από
πιλοτικές εκπαιδεύσεις επικυρώσει ένα «νέο» πρόγραμμα σπουδών, το οποίο αναπτύσσεται μέσα από την αλληλεπίδραση των συμβούλων στην
εργασία τους, καθώς και έναν νέο Οδηγό, τον οποίο μπορούν οι Σύμβουλοι Απασχόλησης στην Ευρώπη να χρησιμοποιήσουν μόνοι τους –
χρήσιμο εργαλείο σε όσους εργάζονται μόνοι τους. Η βασική ιδέα του προγράμματος είναι ότι συμβάλλει στην βελτίωση της ποιότητας, της
αποτελεσματικότητας και της σχετικότητας (ελκυστικότητας) της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε σχέση με τις ανάγκες της
αγοράς εργασίας. Θα βοηθήσει τους παρόχους ΕΕΚ και άλλους επαγγελματίες στην Ευρώπη να αυξήσουν το ποσοστό επιτυχίας τους για την
εξασφάλιση βιώσιμων θέσεων εργασίας για τα άτομα που αναζητούν εργασία.

Ο Οδηγός Αυτοκαθοδηγούμενης μάθησης του Job
Broker
Αυτός ο Οδηγός Αυτοκαθοδηγούμενης Μάθησης σχεδιάστηκε για
να βοηθήσει τους Συμβούλους Απασχόλησης να αναπτύξουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε σχέση με τον επαγγελματικό τους
ρόλο. Ο Γερμανός εταίρος, η GSUB, είχε τη διαχείριση αυτού του
Παραδοτέου, σε στενή συνεργασία με τον οργανισμό Rinova, αλλά
και όλοι οι εταίροι συνεισέφεραν στη φάση της ανάπτυξής του.
Στόχος του Οδηγού είναι η υποστήριξη του Επαγγελματικού Προφίλ
του Συμβούλου Απασχόλησης, αναγνωρίζοντας τις βασικές πλευρές
ενός νέο-αναδυόμενου επαγγελματικού ρόλου στην Ευρώπη.
Διευκολύνει τους Συμβούλους Απασχόλησης – ειδικά αυτούς που
εργάζονται «μόνοι τους», σε απομονωμένα εργασιακά περιβάλλοντα
ή αυτούς που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο πρόγραμμα

κατάρτισης, να εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τις δεξιότητές τους
σε σχέση με τα Επαγγελματικά Πρότυπα Επάρκειας.
Από το Μάιο, οι εταίροι εργάζονται σε μία πιλοτική εκπαίδευση
αναφορικά με τον Οδηγό Αυτοκαθοδηγούμενης Μάθησης με 32
συμμετέχοντες από τις συμμετέχουσες χώρες. Στην πιλοτική
εκπαίδευση, οι συμμετέχοντες εργάστηκαν αυτόνομα υπό την
επίβλεψη ενός Συντονιστή Συμβούλου Απασχόλησης από κάθε χώρα
και η ανατροφοδότησή τους χρησιμοποιήθηκε για την τελειοποίηση
του Οδηγού.
Παρακάτω δίνουμε ένα παράδειγμα θετικής ανατροφοδότησης από
τους συμβούλους στην Ευρώπη που συμμετείχαν στην πιλοτική
εκπαίδευση του Οδηγού:


«Πολύ ενδιαφέρον υλικό, επαγγελματικό και γεμάτο προκλήσεις. Το
εκπαιδευτικό υλικό καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και είναι
σημαντικό ότι οι Σύμβουλοι Απασχόλησης το σέβονται και το μελετούν
σοβαρά»



Οδηγός
Αυτοκαθοδηγούμενης
Μάθησης του Job Broker











Ο «Οδηγός Αυτοκαθοδηγούμενης Μάθησης» του Job
Broker παρέχει μία ολιστική προσέγγιση των γνώσεων,
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που πρέπει να έχει
ένας Σύμβουλος Απασχόλησης. Το εκπαιδευτικό υλικό
εστιάζει σε όλους τους παράγοντες της συμβουλευτικής
απασχόλησης, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα,
στους αναζητούντες εργασία, στους εργοδότες και στο
σύστημα στο σύνολό του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για
το επάγγελμα του Συμβούλου Απασχόλησης, να μπορεί
να δει ολόκληρη την εικόνα.
Οι μαθησιακές δραστηριότητες είναι κατάλληλες για την
επαγγελματική
ανάπτυξη
των
Συμβούλων
Απασχόλησης, η δομή είναι καλά οργανωμένη και οι
ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου πολύ
αποτελεσματικές.
Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν τις αρχικές και τελικές
αξιολογήσεις κάθε ενότητας, τις οποίες χρησιμοποιήσαν
ως εργαλείο εξάσκησης των δεξιοτήτων αυτογνωσίας
τους».

Παράδειγμα κάποιων σχολίων που λάβαμε από τους
συμμετέχοντες στην πιλοτική εκπαίδευση:

Στην αρχή του Οδηγού θα πρέπει να υπάρχει ένας
Πίνακας Περιεχομένων για ολόκληρο τον Οδηγό.
Παρόλο που ο Οδηγός είναι χωρισμένος σε κεφάλαια
και κάθε ενότητα ξεκινάει με τους Μαθησιακούς
Στόχους της Ανάλυση Μαθησιακών Αναγκών, μία
κοινή παρατήρηση είναι ότι στην αρχή του Οδηγού θα
έπρεπε να υπάρχει Πίνακας Περιεχομένων για όλο τον
Οδηγό, για να μπορεί ο αναγνώστης/ μαθητής να
γνωρίζει από πριν τα περιεχόμενα που θα μελετήσει.
Η χρήση του όρου «πελάτης» για να περιγράψει τον
αναζητούντα εργασία είναι προβληματική και θα
πρέπει
να
αντικατασταθεί.
Παρόλο
που
συζητήθηκαν κάποιες εναλλακτικές, συμφωνήθηκε ο
όρος πελάτης να αντικατασταθεί με τον όρο
«αναζητών εργασία» σε όλο τον Οδηγό.
Κάποιοι από τους συμμετέχοντες στην πιλοτική
εφαρμογή είπαν ότι κάποια μορφή καθοδήγησης
θα μπορούσε να δοθεί για τη χρονική διάρκεια που
χρειάζεται για να ολοκληρωθεί ο Οδηγός, ή κάθε
κεφάλαιο
ξεχωριστά.
Συμφωνήσαμε,
στην
Εισαγωγή να προστεθεί μία εκτίμηση του
απαιτούμενου χρόνου για να γνωρίζει ο Σύμβουλος
Απασχόλησης περίπου πόσο χρόνο θα χρειαστεί.

Ο Οδηγός Αυτοκαθοδηγούμενης Μάθησης θα δοθεί στο τέλος
του Αυγούστου 2018 σε όλους τους εταίρους σε μορφή PDF.
Θα είναι διαθέσιμος και σε CD ROM/DVD αλλά και στο
διαδίκτυο, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμος και μετά το πέρας
του προγράμματος. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, για να
μείνει το εκπαιδευτικό υλικό κληρονομιά και σε άλλα άτομα
που λειτουργούν ως Σύμβουλοι Απασχόλησης.

Το Τελικό
Βιέννη

Συνέδριο

στη

Με τον τίτλο “Job Broker” το συνέδριο επιδίωξε να
σκιαγραφήσει το νέο ρόλο και τις νέες υπηρεσίες των
Συμβούλων Απασχόλησης, ορίζοντας ένα επαγγελματικό
προφίλ που συγχωνεύει τον παραδοσιακό ρόλο των
εργασιακών συμβούλων και των καθοδηγητών. Ο Richard
Parkes από τον οργανισμό Rinova (Ηνωμένο Βασίλειο)
παρουσίασε τις μεταβολές στις πολιτικές στην αγορά
εργασίας, που οδήγησαν στην άμεση ανάγκη για αυτό το νέο
επαγγελματικό προφίλ και η Soffia Gísladóttir από τον
οργανισμό VMST μίλησε για το πώς εφαρμόστηκε η
εκπαίδευση των Συμβούλων Απασχόλησης στην Ισλανδία. Στο
συνέδριο διερευνήθηκαν οι διαφορετικές μορφές της
συμβουλευτικής απασχόλησης σε διαφορετικά πλαίσια και
χώρες όπως η Γερμανία και η Αυστρία. Το συνέδριο
επικεντρώθηκε στα παρακάτω θέματα:


Kardinal König Haus, Βιέννη

Στις 5 Ιουλίου, ο αυστριακός εταίρος μας Abif φιλοξένησε το
Διεθνές Συνέδριο του έργου Job Broker στο Kardinal König
Haus στη Βιέννη. Ήταν ένα επιτυχημένο συνέδριο με ευρύ
φάσμα συμμετεχόντων από την αυστριακή αγορά εργασίας,
καθώς και από διεθνείς οργανισμούς, αλλά και από τους
ευρωπαίους εταίρους. Ο Heid Blaschek, Πρόεδρος της WKW
στην Αυστρία, άνοιξε το συνέδριο με μια ζεστή ομιλία.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου





Το επαγγελματικό προφίλ των Συμβούλων
Απασχόλησης στην ΕΕ
Η εκπαίδευση των Συμβούλων Απασχόλησης σε όλη
την Ευρώπη
Καινοτόμες δραστηριότητες της συμβουλευτικής
απασχόλησης Job Brokering
Έναρξη ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβούλων
Απασχόλησης

Η τελική συνάντηση των εταίρων του έργου Job Broker έγινε
αμέσως μετά το Συνέδριο στο Kardinal König Haus, όπου οι
εταίροι συζήτησαν, μελέτησαν και ετοίμασαν τα τελικά στάδια
του έργου.

:

Το Διεθνές Συνέδριο του Job Broker στη Βιέννη

Reiner Aster, Gsub, στη Γερμανία παρουσιάζει το τελικό
συνέδριο

Τελικά βήματα
Φτάνοντας στο τέλος αυτού του Έργου Erasmus + KA2 Job Broker, είναι καιρός να κοιτάξουμε πίσω και να επικεντρώσουμε την
προσοχή μας στα αποτελέσματα του έργου. Τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα έχουν ήδη επιφέρει σημαντικό αντίκτυπο και οι
εταίροι εργάστηκαν επαγγελματικά κατά την ανάπτυξή τους. Περιμένουμε ανυπόμονα την εξωτερική μας αξιολόγηση, η οποία θα
δημοσιευθεί στο τέλος Αυγούστου. Οι εταίροι έχουν σχεδιάσει - σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο - μια στρατηγική, η οποία
περιλαμβάνει ένα άτυπο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Job Broker. Ορισμένοι εταίροι - μαζί με νέους εταίρους - έχουν επιτύχει να
μετατρέψουν το πρόγραμμα μάθησης σε Ευρωπαϊκό επαγγελματικό πιστοποιητικό. Εάν επιθυμείτε να εγγραφείτε στο δίκτυο και
να μάθετε περισσότερα σχετικά με την πιστοποίηση που θα είναι έτοιμη το 2019, παρακαλούμε επικοινωνήστε στο
info@rinova.co.uk.

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο Job Broker, επικοινωνήστε μαζί

μας:

www.rinova.co.uk
info@rinova.co.uk

www.vinnumalastofnun.is
soffia.gisladottir@vmst.is

www.mmclearningsolutions.com
eu@mmclearningsolutions.com

www.gsub.de
reiner.aster@gsub.de

www.erifo.it
erifo@erifo.it

www.documenta.es
info@documenta.es

www.dimitra.gr
contact@dimitra.gr

www.abif.at
stark@abif.at
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