MH TΥΠΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΝΑΠ

Τίτλος: PROJECT 44 POINTS = JOB
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Δανέζικα

Η μέθοδος «Project 44 points = job» παρέχει ένα σύστημα σημείων που μεταφράζει τα επαγγελματικά πρότυπα
και τις απαιτήσεις της εταιρείας, σε ένα εργαλείο που μπορεί να μετρήσει και να απεικονίσει την εξέλιξη του
συμμετέχοντα. Αναπτύσσεται από το δήμο Gribskov σε συνεργασία με KHRS (μια επιχείρηση υπηρεσιών που
προσφέρει ένα ευρύ φάσμα των υπηρεσιών μέσα στη βιομηχανία ξενοδοχείων), το τοπικό γλωσσικό σχολείο,
και άλλους κεντρικούς συνεργάτες. Μετά την επίτευξη 44 μονάδων και την ολοκλήρωση 4 εβδομάδων
πρακτικής άσκησης, οι συμμετέχοντες είχαν εγγυημένη τακτική απασχόληση με KHRS.
Η εξέλιξη των συμμετεχόντων αξιολογείται σε αίθουσες διδασκαλίας που έχουν σχεδιαστεί σαν δωμάτια
ξενοδοχείων, δημιουργώντας έτσι εκπαιδευτικές ρυθμίσεις παρόμοιες με τις ρυθμίσεις του χώρου εργασίας. Με
τον τρόπο αυτό, θα ενισχυθεί η πρόσβαση των προσφύγων στην απασχόληση.
Ιστοσελίδα:
https://www.nyidanmark.dk/nr/rdonlyres/4556e82C-8d08-4a3d-ab76- 245a88a42a5b/0/metodehaefte_gribskovmodellen.pdf

Τίτλος: OCN-Method
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Δανέζικα

Το Open College Network (OCN) είναι ένα παράδειγμα μεθόδου αξιολόγησης και τεκμηρίωσης ικανοτήτων
εντός του επαγγελματικού βίου. Η μέθοδος OCN είναι ένας τρόπος λήψης πιστοποιητικών για την τυπική
καθώς και την άτυπη μάθηση που επιτυγχάνεται π.χ. κατάρτιση στην απασχόληση, μαθήματα και μαθήματα
μετά το σχολείο. Το εργαλείο μπορεί να είναι χρήσιμο για τους εργοδότες για την προετοιμασία της
εκπαίδευσης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, αλλά τα πιστοποιητικά δεν αναγνωρίζονται στο επίσημο
εκπαιδευτικό σύστημα.

Ιστοσελίδα: https://ocn-danmark.dk/
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Tίτλος: QUALIFICATION CARD
Είδος πηγής: Εργαλείο Προόδου (progression tool)
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Η «Qualification card» είναι ένα εργαλείο προόδου που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ανάπτυξης
δεξιοτήτων από τον εκπαιδευόμενο σε σχέση με τη δυνατότητα εκτέλεσης των διαφόρων καθηκόντων στο
σχετικό χώρο εργασίας. Έτσι, το εργαλείο δίνει στον εργοδότη τη δυνατότητα να προβαίνει σε συνεχή και
συστηματική αξιολόγηση της εξέλιξης του ασκούμενου κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
Η Qualification card μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενεργά στον συνεχιζόμενο διάλογο μεταξύ εργοδότη και
ασκούμενου κατά τη διάρκεια του συνολικού μαθήματος. Η Qualification card χρησιμοποιεί μια κλίμακα που
κυμαίνεται από το χαμηλότερο επίπεδο 'Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα' έως το υψηλότερο 'Μέσα στο Στόχο'. Με
την αξιολόγηση του επιπέδου ικανότητας για τους επιμέρους τομείς κατάρτισης, θα μπορεί να δοθεί στον
εκπαιδευόμενο εποικοδομητική ανατροφοδότηση σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων εργασίας και τη
συνολική εξέλιξη. Επιπλέον, βελτιώνει την απασχολησιμότητα των ΜΝΑΠ, επειδή μπορούν να κάνουν ορατές τις
ικανότητές τους μέσα σε ένα συγκεκριμένο κλάδο.
Η Qualification card έχει αναπτυχθεί σε διάφορους κλάδους/ τομείς. Παρακάτω επισυνάπτεται ένα αρχείο pdf,
το οποίο είναι ένα παράδειγμα (στα αγγλικά) της Qualification card στο πλαίσιο της καθαριότητας το οποίο
αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την BC Hospitality Group.

Qualification card_Housekeeping Attendant_BC Hospitality Group.pdf.
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