Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για
Συμβούλους Απασχόλησης «Job
Broker»

Άνοιξη 2020
 Job Broker: Ανάπτυξη
Ικανοτήτων και γνώσεων
των συμβούλων
απασχόλησης
 Είστε σύμβουλος απασχόλησης, σύμβουλος
εκπαίδευσης/κατάρτιση ή ασχολείστε με τη διαχείριση
Ανθρώπινων Πόρων;
 Γνωρίζετε το Ευρωπαϊκό Προφίλ των Συμβούλων απασχόλησης;
 Θέλετε να εκπαιδευτείτε σε τεχνικές που θα διευκολύνουν την
εργασίας σας και θα αυξήσουν τα ποσοστά επιτυχίας σας;
 Ενδιαφέρεστε να πιστοποιηθείτε δωρεάν με την πιστοποίηση
CQJB η οποία είναι διαπιστευμένη κατά ISO 17024 και
αναγνωρίζεται ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ;

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα :
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείτε στο πλαίσιο του προγράμματος
CQJB το οποίο χρηματοδοτείτε από το Erasmus + και έχει ως στόχο να βοηθήσει
του να αναπτύξουν δεξιότητες απαραίτητες για την επιτυχημένη διεξαγωγή της
εργασίας τους και να πιστοποιήσει τους πρώτους Συμβούλους Απασχόλησης με
Ευρωπαϊκό Προφίλ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17024 (διαπιστευμένο από τον
ΕΣΥΔ και παγκοσμίως αναγνωρισμένο )
Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν ΔΩΡΕΑΝ με τη
βοήθεια του υλικού που αναπτύχθηκε για το σκοπό αυτό με βάση τα
αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών
αναγκών των Συμβούλων απασχόλησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν στις
παρακάτω θεματικές ενότητες:
 Παρούσα Κατάσταση της αγορά εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Επιτυχημένη συνεργασία με τους υποψήφιους Εργοδότες
 Επιτυχημένη συνεργασία με τους αναζητούντες εργασία
 Αποτελεσματική Διαχείριση Υποθέσεων
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί απογευματινές ώρες (16:00 – 19:00) σε 4 συναντήσεις
των 3 ωρών στις παρακάτω ημερομηνίες :
 Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020
 Πέμπτη 9 Απριλίου 2020
 Πέμπτη 23 Απριλίου 2020
 Τρίτη 5 Μαΐου 2020
Στους συμμετέχοντες/ουσες που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα, ακολουθεί
αναλυτικό Πρόγραμμα, θα δοθεί Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ευρωπαϊκού
Προγράμματος εκπαίδευσης ευκαιρία να πιστοποιηθούν, εντελώς ΔΩΡΕΑΝ, για
τις γνώσεις τους με το πρότυπο ISO 17024.

Πώς να συμμετέχετε:
 Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ έως τη Δευτέρα 2
Μαρτίου 2020.
 Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ
 Η εκπαίδευση των εκπαιδεύσεων θα λάβει χώρα στα ελληνικά
παρόλα αυτά γνώση της Αγγλικής γλώσσας κρίνετε απαραίτητη
καθώς μέρος του εκπαιδευτικού υλικού ενδέχεται να είναι στα
Αγγλικά.
 Περιορισμένες θέσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας!!!

Λίγα λόγια για το έργο
CQJB
Certification and Qualification for Europe’s Job
Brokers
Το έργο έχει ως στόχο να στηρίξει τη δημιουργία ενός νέου επαγγελματικού
προφίλ (περιγράμματος) για την πιστοποίηση, την προώθηση της εργασίας και
της κινητικότητας των νέων Ευρωπαίων Job Brokers. Οι ευρωπαϊκές δημόσιες
υπηρεσίες απασχόλησης πρέπει να συμβαδίζουν με τις ολοένα και πιο γρήγορες
αλλαγές στον κόσμο της εργασίας, δεδομένης της αποστολής τους, ώστε να
φέρνουν σε επαφή τους νέους και τους αναζητούντες εργασία, παρέχοντας τους
ευκαιρίες εργασίας, πρακτικής άσκησης και μαθητείας. Αυτό έχει γίνει ένα
περίπλοκο καθήκον, όπου οι «δεξιότητες» έχουν κεντρικό ρόλο. Το
επαγγελματικό προφίλ του Job Broker έχει ξεκάθαρες προτεραιότητες που πρέπει
να εξυπηρετηθούν και αυτό τονίζει την ανάγκη να δοθεί επίσημη αναγνώριση
μιας επαγγελματικής κατηγορίας η οποία γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη.
Η προετοιμασία των ατόμων για το ρόλο αυτό απαιτεί ευρύτερη γνώση πέρα από
την παραδοσιακή συμβουλευτική. Το έργο θα αναπτύξει ως εκ τούτου ένα νέο
πρόγραμμα σπουδών, επιπέδου 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (ΕΠΠ),
και ένα σχήμα πιστοποίησης του επαγγελματικού προφίλ το οποίο θα είναι
διαπιστευμένο κατά ISO 17024. Στοχεύοντας στους σημερινούς επαγγελματίες, το
πρόγραμμα σπουδών θα αναπτυχθεί με βάση μια ειδικά σχεδιασμένη σειρά
μαθησιακών αποτελεσμάτων, εκφρασμένα σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες,
βασισμένων στην εργασία. Αυτή η ενεργεία θα συμπληρωθεί με την ανάπτυξη
ενός νέου Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για την πιστοποίηση των Job Brokers.
Οι οργανισμοί οι οποίοι συμμετέχουν στο έργο είναι οι:

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό
ΔΗΜΗΤΡΑ Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ.:
2410554026, email: euprojects@dimitra.gr.

Αναλυτικό Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου CQJB είναι ένα πρόγραμμα μικτής
εκπαίδευσης που συνδυάζει μάθημα στην τάξη, εκπαίδευση στην εργασία και
αυτο-εκπαίδευση Σύμβουλων Απασχόλησης προκειμένου να ανταποκρίνονται
αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αφορούν στο επάγγελμά τους.
Η μεθοδολογική προσέγγιση του προγράμματος επιτρέπει την προσαρμογή στις
εξατομικευμένες ανάγκες των συμμετεχόντων και παράλληλα εστιάζει σε
πραγματικές καταστάσεις και προκλήσεις που πιθανόν να συναντήσουν οι
Σύμβουλοι υποστηρίζοντας την ανεύρεση λύσεων και την ανάπτυξη σχεδίων
συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης.

1η Συνάντηση: Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020
Κατά τη διάρκεια της 1ης εκπαιδευτικής συνάντησης:
 Θα γίνει χρήση του εργαλείου ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών των
Συμβούλων απασχόλησης
 Θα εκπαιδευτούν πάνω στην Εργασία και εργασιακό πλαίσιο σε τοπικό,
περιφερειακό, εθνικό και στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 Θα παρουσιαστούν τεχνικές για την επιτυχημένη συνεργασία με άτομα
που αναζητούν εργασία
 Θα δοθεί υλικό αυτό-εκπαίδευσης για 2 πρώτα κεφάλαια:
1. Εργασία και εργασιακό πλαίσιο (ΕΕ, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό),
και
2. Δουλεύοντας με άτομα που αναζητούν εργασία

2η Συνάντηση: Πέμπτη 9 Απριλίου 2020
Κατά τη διάρκεια της 2ης εκπαιδευτικής συνάντησης:
 Θα γίνει ανατροφοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο των δυο πρώτων
κεφαλαίων.

 Θα παρουσιαστούν προς συζήτηση αληθινές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι Σύμβουλοι εργασίας πάνω στις συγκεκριμένες ενότητες
και σύμφωνα με τις ανάγκες εκπαίδευσης των συμμετεχόντων.
 Θα παρουσιαστούν τεχνικές για την επιτυχημένη συνεργασία με εργοδότες
και την επιτυχημένη Αντιστοίχιση ατόμων που αναζητούν εργασία με
εργοδότες.
 Θα εφαρμοστούν επιλεγμένα εργαλεία από το εκπαιδευτικό υλικό.
 Θα παρουσιαστούν και θα δοθεί υλικό για μελέτη μέχρι την επόμενη
συνάντηση για τις επόμενες 2 ενότητες του εκπαιδευτικού υλικού:
3.
Δουλεύοντας με τους εργοδότες, και
4.
Αντιστοίχιση ατόμων που αναζητούν εργασία με εργοδότες

3η συνάντηση : Πέμπτη 23 Απριλίου 2020
Κατά τη διάρκεια της 3ης εκπαιδευτικής συνάντησης:
 Συζητηθούν και αναλυθούν οι εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες αφορούν
στην Επιτυχημένη συνεργασία με τους επιτυχημένη συνεργασία με
εργοδότες και την επιτυχημένη Αντιστοίχιση ατόμων που αναζητούν
εργασία με εργοδότες.
 Προταθούν περεταίρω τρόποι αξιοποίησης των εργαλείων των παραπάνω
ενοτήτων
 Θα παρουσιαστούν προς συζήτηση αληθινές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι Σύμβουλοι εργασίας πάνω στις συγκεκριμένες ενότητες
και σύμφωνα με τις ανάγκες εκπαίδευσης των συμμετεχόντων.
 Θα εφαρμοστούν επιλεγμένα εργαλεία από το εκπαιδευτικό υλικό που
αφορά στην Εργασιακή Δικτύωση και την Αυτοδιαχείριση.
 Θα παρουσιαστούν και θα δοθεί υλικό για μελέτη μέχρι την επόμενη
συνάντηση για τις επόμενες 2, και τελευταίες, ενότητες του εκπαιδευτικού
υλικού:
5.
Εργασιακή Δικτύωσή, και
6.
Αυτοδιαχείριση

4η συνάντηση : Τρίτη 5 Μαΐου 2020
Κατά τη διάρκεια της 4ης εκπαιδευτικής συνάντησης:
 Συζητηθούν και αναλυθούν οι εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες αφορούν
στην Εργασιακή Δικτύωση και την Αυτοδιαχείριση.

 Προταθούν περεταίρω τρόποι αξιοποίησης των εργαλείων των παραπάνω
ενοτήτων
 Θα παρουσιαστούν προς συζήτηση αληθινές προκλήσεις που
αντιμετωπίζουν οι Σύμβουλοι εργασίας πάνω στις συγκεκριμένες ενότητες
και σύμφωνα με τις ανάγκες εκπαίδευσης των συμμετεχόντων.
 Θα εφαρμοστούν επιλεγμένα εργαλεία από το εκπαιδευτικό υλικό
 Θα γίνει προσομοίωση των εξετάσεων πιστοποίησης για την εξοικείωση με
τη διαδικασία.
Η συνάντηση θα κλείσει με τον ορισμό της ημερομηνίας για τις εξετάσεις
πιστοποίησης και την απονομή Πιστοποιητικού Παρακολούθησης Ευρωπαϊκού
Προγράμματος εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν το
πρόγραμμα με επιτυχία.

