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3η διακρατική συνάντηση του έργου ‘Certification and Qualification for
Europe’s Job Brokers’ στο Βερολίνο, Γερμανία
Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019
Το έργο CQJB - Certification and Qualification for Europe’s Job Brokers έχει ξεκινήσει επίσημα την 1η
Οκτωβρίου 2018 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Σεπτεμβρίου 2020. Το έργο αυτό έχει εγκριθεί για χορηγία
κάτω από την Βασική Δράση 3- KA3 Συνδυαστικά προσόντα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
EACEA / 27/2017.
Σκοπός του έργου είναι η καθιέρωση ενός νέου διεθνούς αναγνωρισμένου επαγγελματικού προσόντος για
τους Job Brokers.
Η Τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο στις 17/10/2019 και
ολοκληρώθηκε στις 18/10/2019 με τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους συμμετέχοντες οργανισμούς,
εκτός από την εκπρόσωπο του chamber of commerce, industry and services of Zaragoza, που για
προσωπικούς λόγους απουσίαζε δικαιολογημένα από τη συνάντηση.
Κατά την πρώτη ημέρα, και καθώς βρισκόμαστε ημερολογιακά στη μισή διάρκεια του έργου,
πραγματοποιήθηκε το αντίστοιχο συνέδριο (Mid-Term Conference „Certification and Qualification for
Europe`s Job Broker (CQJB)“). Το συνέδριο διήρκεσε μέχρι το μεσημέρι της πρώτης ημέρας της συνάντησης.
Αρχικά, εκπρόσωπος της Rinova ανέλυσε το εργασιακό πλαίσιο των συμβούλων εργασίας (Job brokers) και
τις ανάγκες που καλύπτει στη σημερινή Ευρώπη. Στη συνέχεια, εκπρόσωποι των συμμετεχόντων
οργανισμών, παρουσίασαν την εικόνα της αγοράς εργασίας της χώρας προέλευσής τους, καθώς και τις
προκλήσεις και πιθανές ανάγκες που καλείται να καλύψει το νέο πλαίσιο των συμβούλων εργασίας που
επεξεργάζεται το έργο. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ομιλία της Δρ. Barbara Philippi, Senate του
Department for Integration, Labour and Social Affairs, Department of Labour and Vocational Training που
παρουσίασε της εργασιακές προκλήσεις συγκεκριμένα για την πόλη του Βερολίνου.
Οι εταίροι ολοκλήρωσαν την πρώτη ημέρα της συνάντησης, συζητώντας και επικαιροποιώντας τα τελικά
παραδοτέα του εργασιακού πακέτου 3 (WP3), δηλαδή το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα εκπαιδευτικά υλικά
και το εργαλείο ανάλυσης εκπαιδευτικών αναγκών. Στη συνέχεια εκπρόσωποι της ACTA παρουσίασαν
στους εταίρους το αρχικό σχέδιο του συστήματος πιστοποίησης για τους σύμβουλους εργασίας (εργασιακό
πακέτο 4), που αποτελείται από την έκθεση που θα χρησιμοποιείται για τη διαδικασία διαπίστευσης τα
διαπιστευτήρια που απαιτούνται για τη διαδικασία καθώς και τον οδηγό για τους εκπαιδευτές. Η τελευταία
παρουσίαση της ημέρας έγινε από την εκπρόσωπο της Rinova, η οποία ανέλυσε τις προδιαγραφές του
πιλοτικού προγράμματος πιστοποίησης των συμβούλων εργασίας (εργασιακό πακέτο 5), ώστε οι εταίροι
να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν τις πιλοτικές τους εφαρμογές μέχρι τον Μάρτιο του 2020.
Η δεύτερη μέρα της συνάντησης ξεκίνησε με μια παρουσίαση από εκπροσώπους της Δήμητρα, σχετικά με τα
διοικητικά και λογιστικά ζητήματα του έργου καθώς και με τις απαιτήσεις της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου
που θα παραδοθεί τον Νοέμβριο του 2019. Στη συνέχεια εκπρόσωπος της Rinova για τις ανάγκες του
πακέτου εργασίας 7 (WP7) ανέλυσε τους παράγοντες που σχετίζονται με τη διαδικασίες διασφάλισης
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ποιότητας του έργου. Κλείνοντας τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, εκπρόσωπος της VMST παρουσίασε
στους εταίρους τις εργασίες προώθησης του έργου που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα, συζητήθηκαν θέματα
σχετικά με την επικαιροποίησης της ιστοσελίδας του έργου και παρουσιάστηκε η μπροσούρα του έργου
στους εταίρους. Το έργο ολοκληρώθηκε με τους εταίρους να συζητούν λεπτομέρειες σχετικές με την
υλοποίηση και τα επόμενα βήματα του έργου και συμπληρώνοντας το έντυπο αξιολόγησης της συνάντησης
και παραλαμβάνοντας τα πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Το έργο CQJB - Certification and Qualification for Europe’s Job Brokers χρηματοδοτείται από την πρόσκληση
υποβολής προτάσεων KA3 Κοινά προσόντα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση EACEA / 27/2017.
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