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ΣΥΝΟΠΤΙΚH ΠΕΡIΛΗΨΗ
To «LIGHTHOUSE υποστηρίζει τη δια βίου μάθηση και πορείες σταδιοδρομίας για τους
μετανάστες με προσαρμοσμένες συμβουλές και την αναγνώριση προηγούμενης μάθησης για
τη βελτίωση των δεξιοτήτων, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας» είναι ένα
καινοτόμο έργο με στόχο την ανάπτυξη και την παροχή πρόσβασης στους μετανάστες πάνω σε
νέες μεθοδολογίες επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής στην Ευρώπη. Το
LIGHTHOUSE είναι ένα έργο Στρατηγικών Συνεργασιών Erasmus + ΚΑ2, το οποίο
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Το έργο LIGHTHOUSE επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλου για την
υποστήριξη της δια βίου μάθησης και σταδιοδρομίας για τους μετανάστες – Το LIGHTHOUSEβασίζεται στο συνδυασμό δύο επιτυχημένων πλαισίων:
Αναγνώριση της μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης, που βασίζεται ειδικότερα

!

στην εμπειρία και τα διδάγματα του καλά εδραιωμένου Γαλλικού συστήματος
αναγνώρισης.
!

Το Αυστριακό μοντέλο LOT-House - «Lernen, Orientieren, Tun» (Μαθαίνοντας,
Προσανατολίζοντας, Κάνοντας) - μια μεθοδολογία για την ενδυνάμωση των
μεταναστών που αναπτύχθηκε στην περιοχή Κόρνεμπουργκ της Κάτω Αυστρίας, με
στόχο την ενδυνάμωση των ανέργων και των κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων.

Η «έκθεση του State of the art σχετικά με υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και
συμβουλευτικής για τους μετανάστες: ανάλυση πλαισίου, ανάγκες και συστάσεις» είναι η
πρώτη Πνευματική Απόδοση του Έργου LIGHTHOUSE. Η έκθεση του State of the art έχει
αναπτυχθεί σαν μία Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πηγή και θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του
έργου www.lighthouse-project.eu
Ο κύριος στόχος αυτής της έκθεσης του State of the art είναι να παράσχει μια σαφή
κατανόηση σχετικά με το περιεχόμενο και την κατάσταση των υπηρεσιών επαγγελματικού
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προσανατολισμού και συμβουλευτικής για τους μετανάστες, σε κάθε χώρα που μετέχει στο

έργο, καθώς επίσης και σε μια Ευρωπαϊκή σκοπιά. Η έκθεση του State of the art στοχεύει
επίσης στον εντοπισμό των φραγμών, των εμποδίων, των ευκαιριών και των αναγκών,
προκειμένου να βελτιωθούν οι δεξιότητες απασχολησιμότητας των μεταναστών. Επιπλέον, η
έκθεση αυτή θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους συνεργάτες του έργου LIGHTHOUSE,
προκειμένου να προβούν σε συστάσεις και να κατευθύνουν τη μεθοδολογική εφαρμογή των
υπόλοιπων προϊόντων LIGHTHOUSE.
Οι συνεργάτες του LIGHTHOUSE πραγματοποίησαν μια ερευνητική διαδικασία για την
υλοποίηση των στόχων της έκθεσης του State of the Art, τον καθορισμό και την επεξεργασία
απαραίτητων πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, οι συνεργάτες έχουν
αναλύσει τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω των διαφόρων ερευνητικών
δραστηριοτήτων:
!

Ευρωπαϊκή έρευνα τεκμηρίωσης καθώς και Εθνικές έρευνες τεκμηρίωσης,
πραγματοποιούνται σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο: Αυστρία, Κύπρος,
Γαλλία, Ελλάδα, Νορβηγία και Ισπανία.

!

Ημι-δομημένες συνεντεύξεις που απευθύνονται σε μετανάστες, εκπαιδευτικούς
ΕΕΚ (Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης) και εκπαιδευτές, συμβούλους,
διευθυντές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη που
σχετίζονται

με

την

κοινωνική

και

εργατική

ένταξη

των

μεταναστών.

Πραγματοποιήθηκαν 60 συνεντεύξεις, 10 ανά χώρα που μετέχει στο έργο.
!

Μια κοινή έρευνα που απευθύνεται σε δασκάλους ΕΕΚ (Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης), εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς οδηγούς, συμβούλους
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και απασχόλησης, κοινωνικούς λειτουργούς,
συμβούλους νεολαίας, διαχειριστές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με την κοινωνική και εργατική ένταξη των
μεταναστών. Αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο για να προσεγγιστούν όλες οι
ομάδες-στόχοι. Στην έρευνα συμμετείχαν 150 ερωτηθέντες, 25 από κάθε χώρα που

Όπως προαναφέρθηκε, ο σκοπός αυτής της διαδικασίας έρευνας και ανάλυσης είναι να
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μετέχει στο έργο.

επιτευχθεί ο κύριος στόχος του έργου LIGTHHOUSE: να παρέχει μια σαφή κατανόηση σχετικά
με το περιεχόμενο και την κατάσταση του επαγγελματικού προσανατολισμού και των
συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους μετανάστες στην Ευρώπη, καθώς και να προσφέρει
σαφείς και χρήσιμες πληροφορίες για την καθοδήγηση της ανάπτυξης και της μεθοδολογικής
εφαρμογής των προϊόντων του έργου, και την προσαρμογή τους στις εθνικές πραγματικότητες.
Έχουν εντοπιστεί προηγουμένως έξι κύριοι τομείς, προκειμένου να καθοδηγηθεί η εκπόνηση
του έργου LIGHTOHUSE, οι εκροές και τα αποτελέσματα του. Οι εν λόγω τομείς είχαν ληφθεί
υπόψη για την ανάπτυξη της έκθεσης του State of the art και των κύριων συμπερασμάτων και
συστάσεων της. Ο κάθε τομέας και ο κύριος σκοπός του, αναλύονται ως εξής:
!

Πλαίσιο. Αποσκοπεί στη γνώση της πραγματικότητας των μεταναστών με ιδιαίτερη
έμφαση στην κοινωνική και εργατική τους ένταξη, καθώς και τις υπηρεσίες
επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης που είναι προσβάσιμες για
αυτούς.

!

Αναγνώριση. Αποσκοπεί στον προσδιορισμό των υφιστάμενων πολιτικών, καλών
πρακτικών, εργαλείων και αναγκών για την αναγνώριση, αξιολόγηση και
πιστοποίηση της μη τυπικής και ανεπίσημης μάθησης για τους μετανάστες.

!

Κινητικότητα. Αποσκοπεί στον προσδιορισμό των κυριότερων φραγμών, εμποδίων
και ευκαιριών για τη συμμετοχή των μεταναστών σε προγράμματα κινητικότητας
για μάθηση και εργασία.

!

Κατάρτιση.

Αποσκοπεί

στον

εντοπισμό

της

έλλειψης

δεξιοτήτων,

των

εκπαιδευτικών αναγκών και των υφιστάμενων προγραμμάτων που είναι
επικεντρωμένα στους μετανάστες, καθώς και εκείνων που στοχεύουν στη βελτίωση
της απασχολησιμότητας των μεταναστών.
!

Απασχόληση. Αποσκοπεί στην ανάλυση της πραγματικότητας του επαγγελματικού
προσανατολισμού και των συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους μετανάστες, καθώς
και τις απαιτήσεις για την προσαρμογή των υφιστάμενων μεθοδολογιών στην
πραγματικότητα και τις ανάγκες των μεταναστών.
Ενδιαφερόμενοι φορείς: Αποσκοπεί στον εντοπισμό πιθανών ενδιαφερόμενων
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!

φορέων και αρμόδιων θεσμικών οργάνων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το
έργο σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το τελικό έγγραφο της έκθεσης του State of the Art (διαθέσιμο στα Αγγλικά και Ισπανικά)
περιέχει τα κύρια πορίσματα από την προαναφερθείσα ερευνητική διαδικασία, αναλυτικά για
κάθε χώρα που μετέχει στο έργο, καθώς επίσης και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, μια
εκτεταμένη έκδοση του State of the Art θα είναι επίσης διαθέσιμη (στα αγγλικά), και θα
συμπεριλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες τεκμηριωμένης έρευνας, επισκοπήσεις και
συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και αριθμητικά στοιχεία, γραφικά και βασικά
συμπεράσματα για κάθε ένα από τους κύριους τομείς του έργου LIGHTHOUSE.Και τα δύο
έγγραφα θα διατίθεται ως Ανοιχτά Εκπαιδευτικά Μέσα στην ιστοσελίδα του έργου
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