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Μετά από μια θετική εναρκτήρια συνάντηση στην Αγγλία τον Νοέμβριο, ήταν θαυμάσιο
να συναντηθούμε παλιοί και καινούργιοι φίλοι από όλες τις συμμετέχουσες χώρες στην
Λισαβόνα, για να ξεκινήσουμε το εργαστήρι μεταφοράς και την διαχειριστική συνάντηση
του προγράμματος τον Ιούνιο του 2013. Το εργαστήρι μεταφοράς ήταν αποκλειστικής
ευθύνης και σχεδιασμένο από τον συντονιστή εταίρο. Η φωτογραφία μας δείχνει την ομάδα
να εμπλέκεται ενεργά σε μια δραστηριότητα του μοντέλου «Ενδυνάμωση Μάθησης» την
πρώτη μέρα – μια πραγματικά αποτελεσματική τεχνική «λιωσίματος πάγου»!

,

ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ
ΓΕΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΛΙΣΑΒΟΝΑ
—Obrigado ISQ
Η 1η ημέρα επικεντρώθηκε στην αυτό-καθοριζόμενη
και ανεξάρτητη μάθηση, καθώς και στο πως η
εμπειρία από διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικότερα για τις
ομάδες στόχου ατόμων / εκπαιδευομένων που έχουν
αποκοπεί από την παραδοσιακή εκπαίδευση.

Η 2η & 3η Ημέρα επικεντρώθηκαν στο μοντέλο Award Enterprise (EA) του
ASDAN και οι εταίροι συζήτησαν και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το
περιεχόμενο ήταν σχετικό και χρήσιμο, αν και δεν θα ζητήσουν διαπίστευση
για αυτή την πιλοτική εφαρμογή. Εξαιρετικό ενδιαφέρον είχε η ποικιλία στην
προσέγγιση για τον σχεδιασμό του μοντέλου από τους διάφορους εταίρους.
Για άλλη μια φορά, συμμετείχαμε ενεργά στην συνειδητοποίηση των
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και τις τοποθετήσαμε στα ατομικά και
Στην διαχειριστική συνάντηση του Έργου όλοι
πολιτισμικά χαρακτηριστικά κάθε χώρας.
οι εταίροι μίλησαν με ενθουσιασμό για το πώς θα
προσαρμόσουν τα μοντέλα LE και EA σύμφωνα
με τις δικές τους ομάδες, που κυμαίνονταν από
πτυχιούχους έως εκείνους που δεν έχουν κανένα
προσόν, αλλά όλοι μοιράζονται το ίδιο ζήτημα της
Εφοδιασμένος με τα εργαλεία για να μεταβιβάσει τις δεξιότητες,
εξεύρεσης απασχόλησης σε οικονομικά δύσκολες
κάθε εταίρος έχει επιστρέψει στην πατρίδα του για να επιλέξει,
συνθήκες. Το παρακάτω γράφημα δείχνει πόσο
κάνοντας χρήση της συνιστώμενης προσέγγισης ενδυνάμωσης
δύσκολη μπορεί να είναι αυτή η πρόκληση.
εκπαιδευομένων από το BEST, την μεταφορά των
επιχειρηματικών δεξιοτήτων του ASDAN. Οι περισσότεροι
εταίροι έχουν ήδη προγραμματίσει να πραγματοποιήσει την
πιλοτική εφαρμογή στην διάρκεια του φθινοπώρου και
τουλάχιστον 100 συμμετέχοντες θα πρέπει να εμπλακούν στο
έργο, ακολουθώντας την συμμετοχή των 200 νέων ανέργων
κατά τη φάση της ανάλυσης των αναγκών.

Επόμενα βήματα– 120 συμμετέχοντες!

Οι εταίροι, επίσης, εργάζονται τώρα για να διερευνήσουν την
αξιοποίηση και τις ευκαιρίες διάδοσης και ανατροφοδότησης
σχετικά με το πώς το έργο αυτό έχει τη δυνατότητα να εμπλέξει
περισσότερους από τους αρχικά 60 συμμετέχοντες. Η επόμενη
συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη το Σεπτέμβριο,
όπου η πρόοδος ως προς τους στόχους μπορεί να καταμετρηθεί.

Project number: 2012-1-GB2-GB2-LEO05-08057
This project has been funded with the support of the European Commission. The information
reflects the views of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained

