ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Tίτλος: BREFE- BOOSTING REFUGEES ACCESS TO EMPLOYMENT (ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ)
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Δανία
Γλώσσα: Αγγλικά

Το έργο BREFE- Boosting Refugees Access To Employment αποσκοπεί στην εκπαίδευση και τη βελτίωση της
μαθησιακής εμπειρίας των νεοαφιχθέντων μεταναστών. Επιπλέον, αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ταχύτερης
πρόσβασης στην απασχόληση μέσω της μεταφοράς της εκμάθησης γλωσσών εντός της επιχείρησης, στην
αξιοποίηση βασικών και εγκάρσιων ικανοτήτων για την απόκτηση μιας πρώτης θέσης εργασίας και τη
συμμετοχή των επιχειρήσεων στη διαδικασία μάθησης και ένταξης στην εργασία. Για την επίτευξη των στόχων
αυτών, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα πνευματικά προϊόντα:
-Εργαλειοθήκη για καθηγητές ξένων γλωσσών, εκπαιδευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και εθελοντές.
-Μέθοδοι και εργαλεία για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των προσφύγων με εργασιακή
προοπτική στη χώρα υποδοχής.
-Μέθοδοι και εργαλεία για την προετοιμασία και υποστήριξη των εταιρειών στην πρόσληψη προσφύγων και
νεοεισερχόμενων

Ιστοσελίδα: https://www.brefe.eu/es/page/impulsar-el-acceso-de-los-refugiados-al-empleo

Tίτλος: INTERLABORAproject
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρα: Ισπανία
Γλώσσα: Ισπανικά

Το «Interlabora Network» είναι ένα σχέδιο ένταξης στην εργασία, το οποίο ιδρύθηκε από το European Social
Fund (ESF) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Ασφάλισης της
κυβέρνησης της Ισπανίας, με στόχο την παροχή βοήθειας στους μετανάστες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
προσανατολισμού στην εργασία. Οι στόχοι του σχεδίου είναι:
• Προώθηση των επαγγελματικών βασικών ικανοτήτων των μεταναστών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους.
• Να ευνοήσει την ένταξη του μεταναστευτικού πληθυσμού στις θέσεις εργασίας, να εργαστεί ενάντια στις
διακρίσεις στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και στην προώθηση της επαγγελματικής
σταδιοδρομίας.
• Να φέρει τις απαιτήσεις του παραγωγικού συστήματος πιο κοντά στην κοινωνικό-εργασιακή πραγματικότητα
των μεταναστών που αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης.
Υπό την έννοια αυτή, το έργο προσφέρει τρεις τρόπους βοήθειας, μέσω: κοινωνικού-εργασιακού
προσανατολισμού, διαμόρφωσης και διαμεσολάβησης.
Ιστοσελίδα: http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=564,50026558,564_50026575,564_50026
588,564_50026606&_dad=portal30&_schema=PORTAL30
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Τίτλος: TRANSVERSAL MODEL FOR MIGRANT
Είδος πηγής: Πρόγραμμα
Χώρες: Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Ισπανία και Τουρκία
Γλώσσες: Ισπανικά, Αγγλικά Γαλλικά. Βουλγάρικα Ελληνικά, Πορτογαλικά και Τούρκικα

Tο έργο Transversal Model for Migrant’s στοχεύει στην ενδυνάμωση των καθηγητών, εκπαιδευτών και
συμβούλων στο κομμάτι της ενδυνάμωσης των μεταναστών με δεξιότητες με σκοπό να τους προωθήσουν
σε μια ανώτερη θέση εργασίας ή οικονομικής κατάστασης και στη κοινωνική ένταξη στην Ευρώπη.
Στο πλαίσιο αυτό, επτά οργανισμοί-εταίροι (συνέταιροι) συνεργάζονται για να δημιουργήσουν το πρόγραμμα
Transversal. Οι συνεργάτες θα:
• Προσδιορίσουν τα κενά στις δεξιότητες, τους εκπαιδευτικούς παράγοντες και των επιτυχημένων
μεθοδολογικών προσεγγίσεων μέσω της ερευνητικής διαδικασίας.
• Ενισχύσουν την επαγγελματική εξέλιξη των Συμβουλευτικών Μονάδων και των Εκπαιδευτικών
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που διευκολύνουν την αξιολόγηση, την επικύρωση και την
αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την υποστήριξη των μεταναστών.
• Σχεδιάσουν πρακτικές δραστηριότητες, βασισμένες στην καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση του
προγράμματος Transversal
• Δημιουργήσουν χρήσιμους πόρους για τη διάδοση καλύτερης κατανόησης των διαφορετικών και καινοτόμων
μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την υποστήριξη των μεταναστών προς την ένταξή τους στην Ευρώπη.
• Σχεδιάσουν και εφαρμόσουν έναν καινοτόμο ψηφιακό χώρο και πρακτικά εργαλεία που απευθύνονται τόσο
σε συμβούλους όσο και σε εκπαιδευτικούς για να αναπτύξουν γνώσεις σχετικά με διάφορα στοιχεία που
σχετίζονται με τους μετανάστες και να τα υποστηρίξουν μέσω διαδραστικών μαθησιακών στοιχείων.
Ιστοσελίδα: http://www.transversalmodel.eu/
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