ΕΤΑΙΡΟΙ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
επισκεφτείτε μας:

bbb Büro für Berufliche Bildungsplanung,
R. Klein und Partner GbR, Γερμανία
www.bbb-dortmund.de

www.profi-train.de

Ministry for Education and Employment,
Μάλτα
www.researchanddevelopment.gov.mt

www.facebook.com/
profitrainerasmusplus

Andragoski Center Republike Slovenije,
Σλοβενία
www.acs.si

Επικοινωνία

ERUDICIO nadacni fond, Czech Republic
www.erudicio.cz
BEST Institut für berufsbezogene
Weiterbildung und Personaltraining
GmbH, Αυστρία
www.best.at
Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και
της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών
– Ελλάδα
www.ergani.gr

Κέντρο Εργάνη
Καραβαγγέλη 1
56625 Συκιές
Θεσσαλονίκη
T 2310 621 166
E-Mail: ergani@ergani.gr
www.ergani.gr

www.profi-train.de

Συνεργαζόμενος φορέας:
SVEB Schweizerischer Verband für
Erwachsenenbildung, Ελβετία
www.alice.ch

Αναβάθμιση Επαγγελματικών
Προσόντων Εκπαιδευτών
στις Βασικές Δεξιότητες στον
Χώρο Εργασίας

Το έργο αυτό (2017-1-DE02-KA204-004126)
χρηματοδοτήθηκε
με
την
υποστήριξη
της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή
εκφράζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΧΡΗΣΗ & ΩΦΕΛΕΙΕΣ

Οι βασικές δεξιότητες στον χώρο
εργασίας είναι μια ευρωπαϊκή απάντηση
σε ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η
διακρατική ανάγκη, για περαιτέρω
επαγγελματική διασφάλιση ποιοτικών
προσφορών μάθησης, είναι προφανής.

Το PROFI-TRAIN αναπτύσσει, δοκιμάζει
και αξιολογεί το Σχέδιο Επαγγελματικής
Κατάρτισης "Επάρκεια Εκπαιδευτών στις
Βασικές Δεξιότητες στον Χώρο
Εργασίας" τι οποίο θα αποτελείται από
τρία δομικά στοιχεία:

Οι
επαγγελματίες
της
εκπαίδευσης
ενηλίκων στις χώρες των εταίρων του
PROFI-TRAIN,
θα
βελτιώσουν
τις
δεξιότητές τους και θα αναπτύξουν τα
επαγγελματικά τους προσόντα.

Το PROFI-TRAIN κάνει ένα βήμα για να
αποκτήσουν, οι εργαζόμενοι/ες με
χαμηλά προσόντα, την δυνατότητα για
υψηλής
ποιότητας
επαγγελματική
κατάρτιση, πέρα από εθνικά σύνορα. Το
έργο ανταποκρίνεται στην πρόσφατη
σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης
για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση "Νέες
Ευκαιρίες για Ενήλικους".
Το
PROFI-TRAIN
στοχεύει
στην
ανάπτυξη
ενός προσαρμόσιμου και
ευέλικτου
Σχεδίου
Επαγγελματικής
Κατάρτισης
για
ειδικούς
της
εκπαίδευσης
ενηλίκων
και
της
επαγγελματικής
κατάρτισης
διδασκαλία, καθοδήγηση και οργάνωση
προκειμένου
να
συμβάλει
με
επαγγελματισμό
στην ανάπτυξη της
πρωτοβουλίας "βασικές δεξιότητες για
εργαζόμενους/ες με χαμηλά προσόντα".

· Εγχειρίδιο για αυτοδιδασκαλία
· Έξι ενότητες για σεμινάρια πρόσωπο
με πρόσωπο
· Οδηγός κατάρτισης για φορείς
Σε ευρύτερη κλίμακα, το σχέδιο αυτό,
θα τεθεί στη διάθεση εθνικών και
ευρωπαϊκών φορέων στον τομέα της
επαγγελματικής κατάρτισης, της
εκπαίδευσης εκπαιδευτών και άλλα
κέντρα λήψης αποφάσεων σε εθνικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι φορείς επαγγελματικής κατάρτισης και
εκπαίδευσης, μετά την αναβάθμιση των
προσόντων του προσωπικού τους, θα
είναι σε θέση να παρέχουν κατάρτιση
στις βασικές δεξιότητες στον χώρο
εργασίας σε εργαζόμενους/ες με χαμηλά
προσόντα.
Τα
Πανεπιστήμια
και
οι
φορείς
εκπαίδευσης εκπαιδευτών μπορούν να
ενσωματώσουν στο πρόγραμμα σπουδών
τους
το
Σχέδιο
Επαγγελματικής
Κατάρτισης "Επάρκεια Εκπαιδευτών στις
Βασικές
Δεξιότητες
στον
Χώρο
Εργασίας".
Οι υπεύθυνοι/ες στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν
τα αποτελέσματα του έργου με σκοπό να
αυξηθεί η συμμετοχή των εργαζομένων
με χαμηλά προσόντα στην επαγγελματική κατάρτιση για να βελτιώσουν τις βασικές δεξιότητες στον χώρο εργασίας.

