ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΚ ΣΕ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τίτλος: OLSO HELSFYR-MODEL
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Νορβηγία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το πρόγραμμα Olso Voksenopplæring (εκπαίδευση ενηλίκων) Helsfyr έχει μεγάλη επιτυχία με την εκπαίδευση
των νεοεισερχόμενων σε παιδαγωγούς, σεφ, και εργαζόμενους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το
μοντέλο συνδυάζει την επαγγελματική κατάρτιση με μαθήματα ξένων γλωσσών για το εμπόριο, καθώς και τη
μαθητεία από το πρώτο έτος της εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση διαρκεί 4 χρόνια, και το επίπεδο πρακτικής άσκησης σε σύγκριση με την εκπαίδευση θα αυξηθεί
σταδιακά. Η προσπάθεια πραγματοποιείται σε συνεργασία με την NAV (The Norwegian Labor and Welfare
Administration-ΚΑΕ Νορβηγική Διοίκηση Εργασίας και Πρόνοιας) και τις σχετικές επαγγελματικές οργανώσεις.
Ιστοσελίδα: https://helsfyr.oslovo.no/

Tίτλος: EXTENDED BASIC COURSE AT SOSU
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά
Στη Δανία, υπάρχει έλλειψη μορφωμένων ατόμων στις περισσότερες περιοχές ΕΕΚ, (VET-areas) γι' αυτό οι
θέσεις εργασίας είναι σχεδόν εγγυημένες. Ωστόσο, οι δανέζικες εκπαιδεύσεις ΕΕΚ έχουν σχετικά υψηλές
απαιτήσεις εισόδου. Σε ένα δανέζικο πλαίσιο, η πρόκληση για τη διασφάλιση της μετάβασης στην εργασία
επικεντρώνεται, συνεπώς, περισσότερο στην κατάρτιση για την είσοδο και την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
Οι δανέζικες εκπαιδεύσεις για την υγειονομική περίθαλψη, SOSU, είχαν επιτυχία με ένα εκτεταμένο βασικό
μάθημα που προσφέρει στοχευμένα μαθήματα δανέζικων, πολιτισμού, καθώς και κοινωνική κατάρτιση και
κατάρτιση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Το μάθημα ήταν 60 εβδομάδων, αλλά τώρα έχει μειωθεί
λόγω πολιτικών αποφάσεων. Το μάθημα πλέον επικεντρώνεται στην κατάρτιση για τις απαιτήσεις εισόδου, και
αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν ένα ορισμένο επίπεδο της δανέζικης γλώσσας και των
μαθηματικών.
Βίντεο: https://youtu.be/kvEyZidTd2g
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Tίτλος: UC PLUS – ADULT EDUCATION (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ)
Είδος πηγής: Πρόγραμμα , εκπαίδευση ενηλίκων
Χώρα: Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το UC Plus είναι ένα δανέζικο εκπαιδευτικό κέντρο που προσφέρει μαθήματα δανέζικής γλώσσας καθώς και
εκπαίδευση στον τομέα των μεταφορών. Στο πλαίσιο συμφωνίας με δανέζικες εταιρείες λεωφορείων,
προσφέρουν στους πρόσφυγες και στα μέλη επανενωμένων οικογενειών τη βασική εκπαίδευση ένταξης (IGU)
και εκπαίδευση οδηγού λεωφορείου για δύο χρόνια.
Η εκπαίδευση προϋποθέτει μαθήματα οδηγών λεωφορείων, καθώς και πληρωμένη πρακτική άσκηση στην
εταιρεία. Υπάρχουν καλές ευκαιρίες για τη μετάβαση στην κανονική απασχόληση.
Ιστοσελίδα: https://ucplus.dk/igu-bus/
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