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CQJB
Kαλώς ήρθατε to στο 2ο ζήτημα του CQJB’s E-zine
Tο πρόγραμμα στοχεύει στην εγκαθίδυση μιας νέας πιστοποίησης για κοινά προσόντα που αφορούν την εγκυρότητα του
επαγγελματος του ¨Επαγγελματικού Συμβούλου" και της κινητικότητας του εν λόγω αναδυόμενου επαγγέλματος στην Ευρώπη. Το
έργο θα αναπτύξει ένα νέο πρόγραμμα σπουδών και ένα κοινό μοντέλο πιστοποίησης που θα αφορά σε μεταβιβάσιμες
επαγγγελματικές δεξιότητες, το "European Professional Certificate for Job Brokers."

Η Πιλοτική εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος θα ξεκινήσει από τον Nοέμβριο 2019 έως τον Μάρτιο
2020. Θα σε ενδιέφερε να συμμετέχεις;
Περισσότερες πληροφορίες για την πιστοποίηση και τα τα κριτήρια για τη συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα του "Job Broker" θα
βρείτε στη σελίδα 3 του εγγράφου E-Zine.

Eνδιάμεση Διασύσκεψη στο
Βερολίνο
Το ενδιάμεσο συνέδριο
που διήρκησε μιση μέρα,
πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 17 Οκτωβρίου. Οι
έταιροι του έργου φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστασεις του
γερμανού μας συνεργάτη
του έργου στπ GUSUB.
Διοργανώθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να συμπέσει με τη
συνάντηση των εταίρων του έργου και σε συνεργασία με το
Metropolisnet, και το EEIG (European Economic Interest
Grouping) http://www.metropolisnet.eu/
Το EEIG έχει
σχεδιαστεί για να διευκολύνει τις εταιρείες σε διάφορες
ευρωπαϊκές χώρες να συνεργάζονται μαζί
ή να σχηματίζουν κοινοπραξίες για συμμετοχή σε
προγράμματα της ΕΕ. Μια μεγάλη ομάδα ενδιαφερομένων

συμμετείχε στο συνέδριο μαζί με τους εταίρους του έργου. Οι
τομείς δραστηριοτήτων των ενδιαφερομένων ήταν οι εξής:

Ενδιάμεση συνδιάσκεψη στο Βερολίνο,17 Οκτωβρίου 2019

•

Tμήμα Συγκλίτου του Βερολίνου για την Eνσωμάτωση
, την Εργασία και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες

•
•

Περιεφεριακές Υπηρεσίες του Βερολίνου
Μη κερδοσκοπικά Γραφεία Απασχόλησης

•

Δημόσιοι και ιδιωτικοί πολιτικοί, οικονομικοί και
κοινοτικοί οργανισμοί στον τομέα της δημόσιας
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, της
κοινωνικής ένταξης και της ευημερίας

•

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και πάροχοι υπηρεσιών
που εργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης και του
επαγγέλματος, της εκπαίδευσης, της καθοδήγησης και
της απασχόλησης, της ένταξης, των προσόντων, της
κοινωνικής και υγειονομικής καινοτομίας

•

Πολιτιστικοί σύλλογοι για την ανάπτυξη και την
εφαρμογή της πολιτικής για την αγορά εργασίας , τα
μέτρα απασχόλησης και τα επαγγελματικά προσόντά

Job Broker – Ένα νέο Έυρωπαϊκό Επάγγελμα
Ο κύριος ομιλητής ήταν ο Richard Parkes, Διευθυντής και
πρόεδρος της Rinova Limited στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Ρίτσαρντ, μίλησε για τις αλλαγές στην αγορά εργασίας, τον
τρόπο με τον οποίο η αυτοματοποίηση και η ρομποτική θα
επηρεάσουν 1 στις 2 θέσεις εργασίας, πώς το 60% των θέσεων
εργασίας έχει τουλάχιστον 30% στοιχεία που μπορούν να
αυτοματοποιηθούν και πώς το 20% -26% των εργαζομένων
στην Ευρώπη θα εκτοπιστεί από την εργασία του ή θα αλλάξει
επάγγελμα έως το 2030.

νέους υπαλλήλους στις εταιρίες τους. Μίλησε για το πρόγραμμά
CQJB, την σύληψη της ιδέας και την πρόοδο του έργου μέχρι
τώρα, βασιζόμενος στη σημαντική εμπειρία που αποκτήθηκε
από το προηγούμενο έργο "Job Broker". Όλοι οι εταίροι στο
έργο CQJB, παρουσίασαν την τρέχουσα κατάσταση στην αγορά
εργασίας στη χώρα τους, τις σημαντικότερες προκλήσεις για το
μέλλον και τις πιο σχετικές προσεγγίσεις Job Brokering που
υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ενεργά.
H Aγορά Εργασίας στο Bερολίνο
Στο τέλος του συνεδρίου, η Δρ. Barbara Philippi από το
Υπουργείο Ένταξης, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών της
Γερουσίας, μίλησε για τις τρέχουσες προκλήσεις στην αγορά
εργασίας του Βερολίνου και το "Job Coaching¨" που υπάρχει
στο τ Βερολίνο:
•

Από το 2012 στο Βερολίνο προσφέρονται παροχές σε
μακροχρόνια άνεργους, π.χ. κρατικά επιδοτούμενα μέτρα
απασχόλησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Berlin Job
Coaching» (BJC), προκειμένου να υποστηριχθούν οι
μακροχρόνια άνεργοι στην εξεύρεση βιώσιμης
απασχόλησης.

•

Το BJC διευθύνεται από το Τμήμα Συγκλήτου:
Ενσωμάτωση, Εργασία και Κοινωνικές Υπηρεσίες. Από το
2016 υπάρχει ένα πρόσθετο συμβουλευτικό συμβούλιο,
αποτελούμενο από οργανισμούς που συμμετέχουν στον
έλεγχο και την υποστήριξη του παραπάνω προγράμματος.

•

Το BJC υποστηρίζει επίσης, πρόσφυγες παρέχοντας
εξειδικευμένους Μέντορες/Συμβούλους
Εργασίας,
καποιοι από τους οποίους διαθέτουν δεξιότητες
επικοινωνίας στις γλώσσες των κύριων χωρών
προέλευσης των προσφύφων.

•

Όλοι οι Μέντορες/Σύμβουλοι Εργασίας της BJC
εκπαιδεύονται στο έργο «Μέντορες/Σύμβουλοι Εργασίας»
(έργο QJC)

•

Από τον Σεπτέμβριο του 2019, το BJC αποτελείται από 186
Μέντορες/Σύμβουλους Εργασίας.

•

Η συνολική αξιολόγηση του συνεδρίου δείχνει ότι η
εκδήλωση
εκτιμήθηκε
πολύ
καλά από
τους
παρευρισκόμενους με μέσο όρο 1,32 πόντους (σε κλίμακα
μεταξύ 1 - θετικού και 6 - αρνητικού). Οι παρευρισκόμενοι
ήταν πολύ ευχαριστημένοι από τη διορατικότητα (1.14) και
εξετάζοντας
τις
ανοιχτές
ερωτήσεις,
οι
συμμετέχοντεςεκτίμησαν όχι μόνο την ποιότητα των
παρουσιάσεων αλλά και την ποικιλία των ομιλητών, τις
προοπτικές και τις προσεγγίσεις που παρουσιάστηκαν.

Berlin, Checkpoint Charlie

Μίλησε για τον ρόλο του "Job Broker", και ποιά είναι τα νέα και
και διαφορετικά στοιχεία του εν λόγω επαγγέλματος, ιδιαίτερα
στην Ευρώπη. Επίσης, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ο "Job
Broker" θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στους
εργοδότες και να εργαστεί «πρόσωπο με πρόσωπο» τόσο με
τους εργοδότες όσο και με τους άνεργους που αναζητούν
εργασία (ιδίως με εκείνους που δεν είναι ακόμη έτοιμοι για να
εργαστούν). Επίπλέον επισήμανε τη σημασία του εντοπισμού
θέσεων εργασίας, τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων
εργασίας και την υποστήριξη και των δύο μερών (εργοδοτων
και αιτούντων εργασία). Άλλα ζητήματα που έθιξε ήταν η
ικανότητα του "Job broker" όχι μόνο να ταιριάζει το προφίλ του
υποψηφίου με τις θέσεις εργασίας, αλλά και να βοηθά τους
αναζητούντες εργασία να διατηρήσουν τη δουλειά τους και να
βοηθήσουν τους εργοδότες να απασχολούν και να διατηρούν

Πρόοδος του Έργου
Όλοι οι συνεργάτες με επικεφαλής την MMC στην Κύπρο, έχουν
ολοκληρώσει τη σύνταξη και την ανάπτυξη του
Επαγγελματικού προφίλ (προσόντα) και του Εκπαιδευτικού
Προγράμματος. Πρόκειται για ένα πολύ απαιτητικό έργο, αλλά
με τη συνεργασία των επαγγελματιών της συνεργασίας του
έργου CQJB , το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι έτοιμο για την
πιλοτική του εφαρμογή απο τους 8 συμμετέχοντες στο έργο
από τις 8 διαφορετικές Ευρωπαικές χώρες. Το πλαίσιο
προσόντων είναι χωρισμένο σε 6 περιοχές εργασίας , που είναι
οι ακόλουθες:

•

Δουλεύοντας εντός του πλαισίου της αγοράς
εργασίας ( Σε Ευρωπαίκό επίπεδο σε Εθνικό επίπεδο
σε περιφεριακό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο)

•
•
•
•
•

Δουλέυοντας με τους αναζητούντες εργασία
Δουλεύοντας με τους εργοδότες
Aντιστοίχιση αναζητούντων εργασίας με εργοδότες

έμφαση στην προσέγγιση που πρέπει να ακολουθηθεί για να
καθοδηγήσει το ενδιαφέρον των "Job Brokers" για το πώς να
προχωρήσει η διαδικασία πιστοποίησης και ποιές θα είναι οι
πήγες γνώσης, συνοδευόμενο από μια σειρά αναφορών, πηγών
και προσεγγίσεων για την κάλυψη των απαιτήσεων του
Επαγγελματικού Προφίλ (Προσόντων).

Festival of Lights, Berlin, October 2019, Humboldt Universitaet

Επόμενα Βήματα

Δυκτίωση
Aυτο διαχείριση

Κάθε περιοχή εργασίας αναπτύσσεται περαιτέρω σε τρεις έως
έξι μονάδες και κάθε ενότητα εκφράζεται με μαθησιακά
αποτελέσματα που εφαρμόζουν την ταξινόμηση του Bloom.
Αυτά εκφράζονται συγκεκριμένα σε: Γνώσεις, Δεξιότητες και
Ικανότητες. Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από 177
μαθησιακά αποτελέσματα και τρεις διαφορετικούς τύπους
μεθοδολογιών που θα χρησιμοποιηθούν για την παράδοση του
προγράμματος σπουδών όπως Εκμάθηση στην τάξη,
Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση / Διαδικτυακή-ηλεκτρονική
μάθηση και μάθηση βάσει Εργασίας.

Festival of Lights, Berlin, October 2019, Hotel de Rome

Οι Έλληνες συνεργάτες μας, της εταιρείας ACTA, έχουν
παραδώσει το σχέδιο του Συστήματος Πιστοποίησης
βασισμένο σε έναν οδηγό μεθοδολογίας, ο οποίος θα δίνει

O Βρετανός εταίρος μας, Rinova έχει παραδώσει τoν οδηγό για
την Πιλοτική Εφαρμογή του Προγράμματος, οι υπολοιποι
εταίροι του προγράμματος CQJB , θα προχωρήσουν σε
πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος σπουδών που έχει
δημιουργηθεί στο διάστημα από το Νοέμβριο του 2019 έως και
τον Μάρτιο του 2020.
H πιστοποίηση" Job Broker" και οι απιτήσεις για την
εφαρμογή του Πιλοτικού πρόγραμματος.
Ο "Job brokers" θα πρέπει:
•

Να είναι εργοδοτούμενος σε ρόλο που να απαιτεί σε
αρκετα μεγάλο ποσοστό την εφαρμογή
δραρτηριοτήτων που απαιτεί ο ρόλος του job broker.

•

Να είναι εργοδοτούμενος ώς job broker ή σεσχετικό
πεδίο επαγγελματικής καθοδήγησης, η
συμβουλευτικήε απασχολησιμότητας ή ώς
επαγγελματικός μέντορας-σύμβουλος.

•

Όσοι διαθέτουν λιγότερο απο δύο χρονια εμπειρίας
θα πρέπει να αποδείξει 80 ώρες σχετικής μάθησης ή
CBD ή θα πρέπει να ολοκληρώσει 80 ώρες μάθησης
στην τάξη στο πρόγραμμα σπουδών "job broker"

•

Να είναι σε θέση να δεσμευτεί ώστε να
παρακολουθήσει όλη τη διάρκεια της πιλοτική ς
εκπαίδευση διάρκειας - η οποία θα αποτελέσει ένα
μείγμα μάθησης στην τάξη, μάθησης βάσει εργασίας
και αυτοκατευθυνόμενης learning

Παρακαλώ επικοινώνησε με τον Έταιρο στην χώρα σου ( Δες
τα στοιχεία επικοινωνίας και τις σχετικές πληροφορίες στην
επόμενη σελίδα) και έλεγξε την διαθεσιμότητα για συμμετοχή
στο Πιλοτικό Πρόγραμμα

Eνδιαφέρεσαι;

Πληφορίες Επικοινωνίας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργος 'Job Broker" παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας :

www.job-brokers.eu
Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα
και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Κωδικός Έργου: 2015-1-UK01-KA202-013713

Συντόνιστής του έργου:

www.dimitra.gr
Contact info: euprojects@dimitra.gr

Κοινοπραξία του έργου:

www.rinova.co.uk

www.gsub.de

acta-edu.gr

www.abif.at

a.walker@rinova.co.uk

Dubravko.Grsic@gsub.de

info@acta.edu.gr

stark@abif.at

www.mmclearningsolutions.com

www.vinnumalastofnun.is

christiana@mmclearningsolutions
.com

soffia@vmst.is

www.folkuniversitetet.se
ali.rashidi@folkuniversitetet.se

www.camarazaragoza.com
enasarre@camarazaragoza.co
m

