ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ,
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Tίτλος: FROMSKILLS2WORK
Είδος πηγής: Πρόγραμμα, Καλές πρακτικές
Χώρες: Βέλγιο, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Ισπανία και ΗΒ
Γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Ολλανδικά, Ισπανικά Ουγγαρέζικα, Γερμανικά,ΣλοβάκικακαιΑραβικά

Το πρόγραμμα «FromsSkills2Work» αποσκοπεί στην προώθηση της ένταξης των δικαιούχων διεθνούς
προστασίας στην αγορά εργασίας, προωθώντας την έγκαιρη επικύρωση τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων και
ικανοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με την υποστήριξη του πλαισίου υποδοχής και των ικανοτήτων των αρμόδιων
αρχών, της παροχής υπηρεσιών και των εργοδοτών, καθώς και με την ενίσχυση της πρόσβασης σε
πληροφορίες και υπηρεσίες σχετικά με την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων των προσφύγων.
Το "FromSkills2Work" είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα πληροφόρησης για την επικύρωση δεξιοτήτων και την
ένταξη στην αγορά εργασίας, η οποία παρέχει πληροφορίες στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας,
εκπροσώπους ομάδων μεταναστών, εργοδοτών, τοπικών αρχών και παροχής υπηρεσιών στα 9 συμμετέχοντα
κράτη μέλη της ΕΕ: Βέλγιο, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Σλοβακική Δημοκρατία, Σλοβενία, Ισπανία
και Ηνωμένο Βασίλειο. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του
2017.
Ιστοσελίδα: http://www.fromskills2work.eu/

Tίτλος: LIGHTHOUSE
Είδος πηγής: Πρόγραμμα, Καλές πρακτικές
Χώρες: Ισπανία, Νορβηγία, Ελλάδα, Γαλλία, Κύπρος και Αυστρία
Γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Νορβηγικά και Ελληνικά

Το «Lighthouse» είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο στοχεύει να καθιερώσει ένα καινοτόμο μοντέλο, καθώς και
εργαλεία για την υποστήριξη της διά βίου μάθησης και των διαδρομών σταδιοδρομίας των μεταναστών μέσω της παροχής
συμβουλών και αναγνώρισης της προηγούμενης μάθησης για τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της κινητικότητας και της
απασχολησιμότητας. Αντλούμενο από το συνδυασμό δύο διαφορετικών επιτυχημένων πλαισίων:
Το Αυστριακό μοντέλο, που ονομάζεται LOT-House (μάθηση, προσανατολισμός, προσπάθεια- πράξη), που αναπτύχθηκε
από την BEST (Αυστριακός εταίρος)· και το καθιερωμένο γαλλικό σύστημα για την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης
εκπαίδευσης μάθησης. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν επτά εταίροι από την Ισπανία, τη Νορβηγία,
την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Κύπρο και την Αυστρία.
Η συγκεκριμένη συνεργασία δημιούργησε τα ακόλουθα πνευματικά αποτελέσματα:
 Έκθεση πλαισίου: παροχή σαφούς κατανόησης, σχετικά με το πλαίσιο και την κατάσταση των υπηρεσιών
επαγγελματικού προσανατολισμού και παροχής συμβουλών για τους μετανάστες.
 Διαδραστικό Μοντέλο Lighthouse: να εισαγάγει και να καθοδηγήσει τους δικαιούχους να προσφέρουν
συμβουλευτική και επαγγελματικό προσανατολισμό.
 Πρόγραμμα κατάρτισης σπουδών Lighthouse: ένα εργαλείο που βασίζεται στο ECVET με σκοπό την ανάπτυξη των
απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των επαγγελματιών.
 Κατευθυντήριες γραμμές Lighthouse: να παραδώσει βασικές συστάσεις.
 Εργαλειοθήκη Lighthouse: για να εξοπλίσει τους επαγγελματίες που εργάζονται στις υπηρεσίες επαγγελματικού
προσανατολισμού και παροχής συμβουλών.
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Ιστοσελίδα: http://lighthouse-project.eu/

Τίτλος: MAKE IT
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Βέλγιο, Ισπανία, Ουγγαρία, Νορβηγία, Πορτογαλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το πρόγραμμα "MAKE IT" επιτρέπει τον επαναπροσδιορισμό του επαγγελματικού προφίλ του "European
Welding Practitioner", αντιμετωπίζοντας την ανάγκη της αγοράς για ειδικευμένους εργαζόμενους στην
τεχνολογία και με ικανότητες σε "παλιές" και "νέες" διαδικασίες. Μέσω του προγράμματος MAKE IT, το
εταιρικό σχήμα αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών και εθνικών
εργαλείων αναγνώρισης, διασφαλίζοντας ότι τα προσόντα και οι δεξιότητες μπορούν να αναγνωριστούν σε
διάφορες χώρες, διασυνοριακά.
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού συστήματος προσόντων
προσανατολισμένου στον συγκεκριμένο τομέα και η θέσπιση ενός ευρωπαϊκού εναρμονισμένου συστήματος
αναγνώρισης της προηγούμενης μάθησης (RPL) στον τομέα της συγκόλλησης. Αυτό θα διευκολύνει την
αναγνώριση και την πιστοποίηση των αντίστοιχων LOs:
• Εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Πιστωτικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(European Credit system for Vocational Education and Training (ECVET).
• Ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση.
• Βελτίωση του EQAVET στον τομέα της συγκόλλησης.
Ιστοσελίδα: https://skillstools.eu/make-it/

Τίτλος: REFUSKILLS
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Νορβηγία, Αυστρία, Βέλγιο, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γερμανία και Τουρκία
Γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά

Το πρόγραμμα «RefuSkills» έχει ως στόχο να χρησιμοποιήσει τις εμπειρίες και το σύστημα Skillsbank (ΤράπεζαΔεξιοτήτων) για να καλύψει τις άμεσες ανάγκες και τη γρήγορη αξιολόγηση των ικανοτήτων των μεταναστών και
των προσφύγων. Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
- Καθιέρωση ενός εύχρηστου μηχανισμού που δίνει στους πρόσφυγες την ευκαιρία να αποτυπώσουν τις δεξιότητες
και τις ικανότητές τους χρησιμοποιώντας τις βασικές αρχές του ECVET και των αρχών των μαθησιακών
αποτελεσμάτων (learning outcome principles).
- Διευκόλυνση και μείωση του χρόνου επεξεργασίας στη διαχείριση των αιτήσεων διαμονής των προσφύγων και
των αιτούντων άσυλο.
- Βελτίωση των δυνατοτήτων των χωρών υποδοχής για γρήγορη ταυτοποίηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των
μεταναστών.
- Διερεύνηση της δυνατότητας χορήγησης ενός "RefuPass" δηλώνοντας το χαρτοφυλάκιο ικανοτήτων των ατόμων
με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα.
Ιστοσελίδα: https://www.anced.es/index.php/planes-y-proyectos/proyectos-europeos/proyecto- refuskills
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