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Το Μοντέλο Lighthouse είναι τώρα διαθέσιμο!
Το Μοντέλο Lighthouse (www.lighthouse-project.eu/model) είναι ένας
διαδραστικός ανοικτός χώρος που σχεδιάστηκε για να παρέχει προσαρμοσμένες
υπηρεσίες συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού στους
μετανάστες, σε τέσσερεις ζώνες:

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Lighthouse ECVET είναι
έτοιμο για τους επαγγελματίες
Αυτό το πρόγραμμα εκπαίδευσης είναι βασισμένο στα συστήματα EQF και ECVET
και στοχεύει στη συνεχή ανάπτυξη των μελλοντικών επαγγελματιών του
Lighthouse, συμπεριλαμβανομένων συμβούλων σταδιοδρομίας και απασχόλησης,
εκπαιδευτών, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων κ.ά. Αποτελείται από πέντε
ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και καλύπτει την κοινωνικοπολιτισμική
ένταξη, αναγνώριση της προηγούμενης γνώσης, εκπαίδευση και καθοδήγηση δια
βίου μάθησης, επαγγελματική αξιολόγηση και προσανατολισμό καθώς και τις
προκλήσεις κινητικότητας, παράγοντες επιτυχίας και δυνατότητες. Είναι διαθέσιμο
ως ΑΕΠ εδώ: www.lighthouse-project.eu/outputs

Διακρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσωπικού
στην Ελλάδα
Τον
περασμένο
Απρίλιο,
εκπρόσωποι
των
εταιρικών
οργανισμών είχαν την ευκαιρία
να επισκεφθούν το κέντρο
φιλοξενίας
προσφύγων
και
οικογενειών αιτητών ασύλου της
IASIS στην Αθήνα. Σ’ αυτή την
επίσκεψη, εξέτασαν τη δομή και
τις ιδιαιτερότητες του κέντρου,
γνώρισαν το προσωπικό και
δικαιούχους, και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τις εκπαιδευτικές ανάγκες
και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα της καθημερινής εργασιακής ρουτίνας.
Άλλες πτυχές, όπως η νομοθεσία, εσωτερικοί κανονισμοί και θέματα πολιτισμικών
διαφορών, επίσης συζητήθηκαν.

Το έργο Lighthouse στην Αυστρία: «jobwerkstatt»
Τον περασμένο Μάρτιο, η ευρωπαϊκή εταιρική ομάδα του έργου Lighthouse
επισκέφθηκε το τοπικό πρόγραμμα «jobwerkstatt» στη Βιέννη (Αυστρία), το οποίο
χρηματοδοτείται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης της Αυστρίας (AMS) και
εφαρμόζεται από τον οργανισμό BEST χρησιμοποιώντας τη δομή του Μοντέλου
Lighthouse και των τεσσάρων ζωνών του.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα καθημερινά μετά από
αρχική ενημερωτική εκδήλωση. Στα πλαίσια μιας προσωπικής συμβουλευτικής
διαδικασίας, αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση των ανέργων και ορίζεται ένα
ατομικό σχέδιο εργασίας για τις ακόλουθες πέντε βδομάδες. Το κυρίως μέρος του
προγράμματος αποτελείται από ποικιλία περίπου 90 διαφορετικών εργαστηρίων.
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι συμμετέχοντες έχουν επιπλέον τη
βοήθεια των προσωπικών τους συμβούλων και των προσώπων που έρχονται σε
επικοινωνία με τις επιχειρήσεις, καθώς και πρόσβαση στη λεγόμενη ζώνη
αιτήσεων όπου μπορούν να βρουν πρόσφατες αγγελίες θέσεων εργασίας και να
λάβουν ατομική υποστήριξη για τις αιτήσεις τους.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, ο διαχειριστής του έργου Mag. Paul
Gschwandtner παρείχε λεπτομερή επισκόπηση σχετικά με την ατομική πορεία των
πελατών, των πρακτικών επιπτώσεων και των παραγόντων επιτυχίας.
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