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ΣΧΕΤΙΚΑ Πρωτοποριακό εκπαιδευτικό π

για ενήλικες εκπαιδευομένους πάνω στι
Το πρόγραμμα καινοτομίας για τις οριζόντιες
δεξιότητες για τους μαθητές ενηλίκων (ICARO)
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS + και
στοχεύει στο σχεδιασμό μιας προσαρμοσμένης
διαδρομής κατάρτισης προσαρμοσμένης στις ανάγκες
του κάθε συμμετέχοντος προκειμένου να επιτευχθεί η
(επαν) ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η ICARO θα
συνεργαστεί με μακροχρόνια άνεργους ενήλικες
εκπαιδευόμενους, άτομα με χαμηλή ειδίκευση και
άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης
στην αγορά εργασίας.
Το ICARO πηγαίνει ένα βήμα πέρα και θα
αναγνωρίσει τις δεξιότητες που αποκτιούνται από
τους μαθητές μετά την πρακτική εφαρμογή του
προγράμματος σπουδών.
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FROM HOME TO WORK
Μικτό πρόγραμμα μάθησης - «FROM HOME TO
WORK» Τα διαμορφωτικά προγράμματα
εκπαίδευσης ενηλίκων μπορούν να διευκολύνουν τη
δημιουργία ατομικών οδών μάθησης.
Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται σε άνεργους
ενήλικους μαθητές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα.
Τα προγράμματα θα χωριστούν σε διάφορα «δομικά
στοιχεία» επιτρέποντας στους ενήλικες μαθητές να
προχωρήσουν με το δικό τους ρυθμό και να
ολοκληρώσουν σταδιακά τα προσόντα τους.

SPAIN

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Regió

Πλοήγηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα "From Home to Work" Εκπαιδεύ

SPAIN

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Regió

María José Candel Romero
Spanish, Trainer

SPAIN

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Regió
Προσδοκίες

Με ενδιαφέρει πολύ αυτό το είδος εκπαίδευσης, τ
πλατφόρμας, διότι πιστεύω ότι είναι μια πολύ κα
ανέργων.

Αν και προφανώς, όλα είναι επιδεκτικά, τα αποτε
μόνο προσωπικά, αλλά ελπίζω επίσης να έχει συν

Ενδιαφερόμουν να εκπαιδευτώ πάνω στις οριζόντιες

María José Candel Romero

Μαθησιακή Εμπειρία
Έχω μάθει τεχνικές και εργαλεία για τη διδασκαλία

Έχω καταλάβει και έχω μάθει τις ανάγκες των μακρ
μεγάλη εμπειρία, ειδικά στην Ευρώπη, να μπορέ

Η γνώση που αποκτάται σε αυτό το είδος έργων ε

Διδάγματα που έχουν εφαρμοστεί στ
σταδιοδρομία
Τα πιο σημαντικά μαθήματα είναι:

τη σημασία των οριζόντιων δεξιοτήτων για τη δια

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι καθοριστικά
διαφορετικές χώρες καθιστά το έργο πιο ενδιαφ

Η ηλεκτρονική κατάρτιση θα διαδραματίσει καίρ
χρόνο και παίρνει καλά αποτελέσματα, σε γενικ

SPAIN

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Regió

Μου άρεσε η «διά ζώσης
εκπαίδευση» επειδή ήταν πιο
εύκολο για μένα να εκτελέσω τα
καθήκοντα και η δυναμική της
ομάδας με έκανε να συμμετέχω
και να γνωρίσω τους ανθρώπους.
Είχα κάποιο πρόβλημα με τις
διαδικτυακές δραστηριότητες,
επειδή μου κόστισε περισσότερη
προσπάθεια και χρόνο για να τα
ολοκληρώσω.

Spanish, lea

SPAIN

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de
Προσδοκίες

Είμαι ντροπαλός και πέρασα πολύ καιρό στο εξωτ
Στην αρχή του μαθήματος, δεν είχα σαφείς στόχους

Αλλά ήθελα να προσπαθήσω να βελτιώσω την εμπι
εργασιακοί μου στόχοι για να μπορώ να αναζητήσω κ

Ποτέ δεν είχα κάνει ένα μάθημα τέτοιου τύπου για τ

Μαθησιακή Εμπειρία

Έχω συνειδητοποιήσει ότι έχω κάποια θετικά πρά
είμαι επιχειρηματίας, μου αρέσει να δουλεύω και π

Είμαι επίσης σε θέση να συνυπάρξω με ανθρώπου
βοηθάω τους ανθρώπους.

Έχω συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να επισημάνω τ
για να βρω δουλειά.

Απασχολησιμότητα μετά την εκπαί

Νομίζω ότι η απασχολησιμότητα μου έχει αυξηθεί ε
να αναζητήσω εργασία με διάφορους τρόπους, εστ

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τ

SPAIN

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Reg

Daniel
Spanish,
learner

SPAIN

Servicio Regional de Empleo y Formación de la Región de
Προσδοκίες

Είμαι άνεργος για περισσότερο από ένα χρόνο του
επαγγελματικό μου προφίλ ώστε να είμαι πιο ευέ

Ενδιαφέρθηκα για το πρόγραμμα ICARO με τη σύστασ

προσωπική μου στάση για να βρω δουλειά, αφού γνω
μακροπρόθεσμη

ανεργία), επειδή είμαστε πιο επιρρεπείς στην αποθάρ

Μαθησιακή Εμπειρία

Δεν υπήρξε αλλαγή σε μένα που είναι αξιοσημείωτ
αν και η αλληλεπίδραση με άλλους ανθρώπους σε
το μυαλό μου στην πιθανότητα να γίνω ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Απασχολησιμότητα μετά την εκπαί

Σκέφτομαι την πιθανότητα να γίνω επιχειρηματίας,

Θα συνεχίσω να εκπαιδεύω στις οριζόντιες δεξιότη

GERMANY
Hamburger Volkshochschule

Πλοήγηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα "From

GERMANY
Hamburger Volkshochschule

Θα σύστηνα σίγουρα το ICARO, αλλά
μόνο στους εκπαιδευτές, για να
εκπαιδευτούν στο πώς θα έχουν μια
κοινή και βαθιά κατανόηση της
διαπολιτισμικής κατάρτισης και των
εμπειριών με διαφορετικές ομάδες
μάθησης.

Martina Juergensen
German, Trainer

GERMANY
Hamburger Volkshochschule
Προσδοκίες

Ως εκπαιδευτής του προγράμματος "Από το σπίτι
βαθιάς ηλεκτρονικής κατάρτισης που δίνει τη δυνα
δεξιότητές τους. Περίμενα μια πλατφόρμα που στο
γίνουν απτές για τους συμμετέχοντες και, στηριζόμ

Ανέμενα επίσης μια πλατφόρμα που θα βοηθούσε
ήταν να συνεργαστώ με καθήκοντα που σχετίζοντα
ασκήσεις.

Μαθησιακή Εμπειρία

Έμαθα κυρίως πόσο χρήσιμη είναι μια ηλεκτρονική
ακολουθίες μαθήματος. Επιπλέον, αναγνώρισα τη
ενσωμάτωσης της κατάρτισης για τις οριζόντιες δεξι

Martina Juergensen

Όσον αφορά τη χρήση μιας ηλεκτρονικής πλατφόρ
πόσο σημαντικό είναι να επιλέξετε, να επεξεργασ
σπουδαστές ώστε να παρέχουν μια σαφή και κατα
πολύ χρήσιμες για να εισαγάγουν τους συμμετέχον
τους, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τ
Lessons learnt applicable to my professio

Συνειδητοποίησα πόσο σημαντική είναι η ενσωμάτ
Μαλακές Δεξιότητες υπάρχουν σε μια μεγάλη ποικ
σημαντικό να συνεργαστείτε με τις συμμετοχικές αυ
είναι δύσκολο να μάθουν θεωρητικά. Οι μαλακές δ
από τον εκπαιδευτή, ακολουθούμενες από διαδικ

Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι πολλά κα
πρέπει να πραγματοποιηθούν με μεγάλη ευαισθη
λανθασμένων καθηκόντων μπορεί να οδηγήσει σε επ
Πάνω απ 'όλα, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιή
ειδικά στον τομέα της κατάρτισης για τη διαπολιτισμ
πρέπει να έχουν καλή κατάρτιση σε αυτό. Η επιλογή
.

GERMANY
Hamburger Volkshochschule

Nisha Sayeed Kumar
Learner

GERMANY
Hamburger Volkshochschule
Προσδοκίες

Όταν άκουσα για το πρόγραμμα Home to work. Έ
στη γερμανική γλώσσα παρά την εργασία. Αλλά πρ
πύλη για να βελτιώσω τις γερμανικές δεξιότητές μο
Work.It μας δίνει μια διορατικότητα στην ποικιλομ
για να μας προετοιμάσει για το πραγματικό περιβ
εκμάθησης. Ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο. Ειδικά οι π

Μαθησιακή Εμπειρία

Nisha Sayeed Kumar

Πώς η γερμανική κοινωνία εργασίας είναι διαφο
Υπάρχει δομή όταν πρόκειται για την υποβολή
Η συγγραφή για διάφορα θέματα της ζωής είναι

Απασχολησιμότητα μετά την εκπαί

Ας ελπίσουμε ότι θα έχω περισσότερες πιθανότητ
προκλήσεις.

GERMANY
Hamburger Volkshochschule

Η εκπαίδευση ήταν εξαντλητική, γεμάτη
πληροφορίες, ήταν καλό που είχαμε
βοήθεια γιατί πολλά πράγματα που δεν
κατάλαβα στην αρχή. Ήταν
διασκεδαστικό και ήταν χρήσιμο.
Θα το έκανα και πάλι, αν και μερικές
φορές αισθάνθηκα ότι ήταν πάρα πολύ.

Fazli

GERMANY
Hamburger Volkshochschule
Προσδοκίες

Περίμενα ένα μάθημα που θα έλεγε πώς να κάνω αίτ
περισσότερα: συμπεριφορά στον χώρο εργασίας, γεν
ικανότητες και ειδικότερα: αυτοδιαχείριση και παρου
Δεν το περίμενα αυτό, αλλά καταλαβαίνω τώρα πόσο
ένα κριτικό και ειλικρινή τρόπο.

Μαθησιακή Εμπειρία
Έμαθα πολλά πράγματα :

1. Για μένα, για τους άλλους και πώς μπορώ να κατα
σύγκρουση στο χώρο εργασίας (αλλά ίσως οι ίδιες
2. Έμαθα για το facebook και το twitter, το Xing και
δουλειά. Στη χώρα μου, μιλιούνται θέσεις εργασία
συνδέσεις ... Αλλά στη Γερμανία είναι τελείως δια

Υπάρχουν πολλά που πρέπει ακόμα να μάθω, αλλά τ

Απασχολησιμότητα μετά την εκπαί

Πιστεύω ότι είναι καλύτερο, αλλά πρώτα πρέπει να τ
γραφείο, όπου χρειάζεται να ξέρεις καλά Γερμανικά.

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)

Πλοήγηση στη διαδικτυακή πλατφόρμα "From Home to Work" Εκπαιδεύ

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)

Ήταν η ανάμειξη
κατάρτισης. Ο ρό
διαδικασία αμοι
μαθητές.

Η πλατφόρμα ICA
ύφος, το χρόνο, τ
εκπαιδευόμενων
και χρόνο στο σπ
δεν είχαν πρόσβ
Ευρωπαϊκού Κέν

Ωστόσο, οι τακτι
Rasa
Lithuanian, Trainer

σαφή δομή της μ

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)
Προσδοκίες

Έχω εκπαιδευτεί στην εβδομάδα κατάρτισης έργων IC
πλατφόρμας ICARO κατά την προετοιμασία για εκπαι
μειονεκτουντες - ενήλικες, ποιο είναι το σύστημα ΑΕ,
έτοιμος να τρέξω το μάθημα.

Πήρα μικρή ομάδα μαθητών, πέντε ατόμων. Κατά τον
δραστηριότητες και τις συζητήσεις και να τα χωρίσου
εκπαιδεύσεις.

Μαθησιακή Εμπειρία

Το κύριο προνόμιο είναι ότι είναι ένα καλά προετοιμ
πρόγραμμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια το
ακόμη περισσότερο είναι χρήσιμο για μένα για να επ
ρυθμίσεις.
Ποικιλία υλικών που παρουσιάζονται σε διαφορετικέ
προβλήματα, βίντεο, αναγνώσεις, ομαδικές εργασίες
ανάγκες των εκπαιδευομένων. Έχω μάθει ότι ένα τέτο
άτομα ή για ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης. Είναι σημα
υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης μεταξύ των θεμάτων
μαθητών

Διδάγματα που έχουν εφαρμοστεί σ

Πρώτον, έχω ένα καλά προετοιμασμένο πρόγραμμα σ
την παρουσίαση των υλικών. Μεγάλη ευελιξία όσον
χρησιμοποιήσω σε μελλοντικές εκπαιδεύσεις για ενή

Δεύτερον, η πλατφόρμα ήταν πολύ ελκυστική και
αντίστροφη εκπαίδευση. Αυτή ήταν μια εξαιρετικ
επαγγελματική και εμπειρική καινοτομία στο έργο μο

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)
Συναντηθήκαμε τρεις φορές σε μικρές ομάδες στη δια
ζώσης εκπαίδευση και συζητήσαμε ή πραγματοποιήσαμε
κάποια ομαδική εργασία. Μου αρεσε παρα πολυ. Ο
δάσκαλος μας βοήθησε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί
η πλατφόρμα. Επίσης, έπρεπε να κάνουμε τα καθήκοντα
στο σπίτι, αλλά ήταν πιο δύσκολο εδώ, διότι είναι
ευκολότερο να συζητηθούν πρόσωπο με πρόσωπο.
Ωστόσο, η δυνατότητα να εργάζεσαι στο σπίτι είναι πολύ
ενδιαφέρουσα όταν μπορείς να περιηγηθείς όσο θέλεις
και να σχεδιάσεις το χρόνο σου.
Το σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η αξιολόγηση των
οριζόντιων δεξιοτήτων όλων των ικανοτήτων που πρέπει
να γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες μας.

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)
Προσδοκίες

Είμαι στο όριο συνταξιοδότησης, δουλεύω μόνο τον μ
παρακολουθήσω αυτήν την εκπαίδευση. Θέλω να απ
δεξιότητες και τις ικανότητές μου, να διευρύνω τους
γενικές ικανότητές μου, διότι ποτέ δεν είχα καμία κα
ως τεχνικός με τους πολίτες της χώρας μου, αλλά η ο

Μαθησιακή Εμπειρία

Πρώτα απ 'όλα, συνειδητοποίησα ότι οι γενικές ικανό
Είναι ευρέως κατανοητοί, και οι τέσσερις είναι σημαν
σκέφτηκα, είναι η Πρωτοβουλία και η Επιχειρηματικό
δραστηριοτήτων, καθώς ο καθορισμός των στόχων κα
σημαντικός. Βελτιώθηκα την Ψηφιακή Ικανότητα και
ζωής στο διαδίκτυο. Μαθαίνοντας για την Κοινωνική
αποτελεσματικής επικοινωνίας, πώς και πότε η ανατρ
κανείς τις συγκρούσεις. Και τελικά την ικανότητα της
από άλλες χώρες ή διαφορετικούς θρησκευτικούς, υπ
την ποικιλομορφία. Προσπάθησα λοιπόν να χρησιμοπ
μερικές από αυτές.

Απασχολησιμότητα μετά την εκπαίδ

Μετά την εκπαίδευση (ή απλά κατά τη διάρκεια της κα

Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τις αποκτηθείσες γνώσε
Ελπίζω ότι οι εργοδότες μου θα είναι πιο ευτυχισμένο

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)

LITHUANIA
Social Innovation Fund (SIF)
Προσδοκίες

Είμαι μητέρα τριών παιδιών και δεν εργάζομαι για
ποτέ την ευκαιρία να φύγω από το σπίτι και να α
λίγο περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου. Θέλω π
στον εργοδότη για να βρω τη σωστή δουλειά για μέ
συμμετάσχω στην κατάρτιση και τη δυνατότητα βελ
ήλπιζα να με βοηθήσει να κερδίσω δύναμη και να

Μαθησιακή Εμπειρία

Ήμουν σε θέση να επικεντρωθώ στην ανάπτυξη τη
αποτέλεσμα της κατάρτισης προετοίμασα το βιογρ
σημαντικά δεδομένα για το μέλλον. Έμαθα τους τρό
σημείωμά στον εργοδότη και πώς μπορώ να το συ
Για πρώτη φορά, ήμουν στην κατάρτιση των δεξιοτ
σταδιοδρομία και την επικοινωνία. Ήταν πολύ ενδ
πράγματα που δεν έκανα πολύ μεγάλη προσοχή
Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όταν εργάζεται σε οπ
δεξιότητες σχετικά με την κοινωνική και πολιτιστική

Απασχολησιμότητα μετά την εκπαίδ

Ελπίζω να αρχίσω να εργάζομαι και να αυξήσω τον
εργασίας και έστειλε το βιογραφικό μου σε τουλάχισ
κατάλληλη δουλειά. Εγγραφή επίσης στην ανταλλαγ
κάλεσε για συνέντευξη. Είμαι λίγο ανήσυχος, αλλά ε
μπορέσω να παρουσιάσω τον εαυτό μου στον εργο
κέρδισα κατά τη διάρκεια του μαθήματος ICARO «Α

GREECE

Technical Institute of Heraklion Chamber of Comme

Πλοήγηση στην διαδικτυακή πλατφόρμα

GREECE

Technical Institute of Heraklion Chamber of Comme

Το μάθημα είναι "ένα στο είδος του"! Η
δομή και το περιεχόμενο συνδυάζονται
τόσο καλά, ώστε κάθε εκπαιδευόμενος να
μπορεί να παρακολουθήσει, ανεξάρτητα
από την εθνικότητα και το επίπεδο
γνώσης.
Έχει σαφή εξήγηση των εννοιών, καλή
αίσθηση της εξέλιξης μέσω των θεμάτων,
και κυρίως είναι συσχετισμένο με
πραγματικές καταστάσεις εργασίας. Το
συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Giannis Linard
Greek, Trainer

GREECE

Technical Institute of Heraklion Chamber of Comme
Προσδοκίες

Η εγγραφή στην εκπαίδευση "Από το σπίτι στην ε
χρησιμοποιήσω όλα τα εργαλεία και το υλικό που
μάθημα στο Αμβούργο. Αποφάσισα ότι θα έκανα τ
εκπαιδευόμενους που συμμετείχαν στο μάθημα.

Giannis Linardakis

Μαθησιακή Εμπειρία

Αυτή η εμπειρία με έχει διδάξει πώς να αναγνωρίσ
εκπαίδευση έτσι ώστε όλοι να μπορούν να προσα

Έμαθα πώς να συνεργαστώ με άλλους και να μπορ

Lessons learnt applicable to my p

Το μάθημα είναι "ένα στο είδος του"! Η δομή και
να μπορεί να παρακολουθήσει, ανεξάρτητα απ
εννοιών, καλή αίσθηση της εξέλιξης μέσω τω
καταστάσεις εργασίας. Το συνιστώ εντελώς.

GREECE
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Προσδοκίες

Είμαι 28 ετών και έχω τελειώσει το γυμνάσιο. Από

Είχα πολλά περιμένω όταν εγώ συμμετείχα στην κ
για να αρχίσουμε να αναζητούμε καλύτερες ευκαιρ

Πρώτον, περιμέναμε να βελτιώσω τις δεξιότητές μο
άλλους ανθρώπους. Ήταν επίσης σημαντικό για μέ
κοινωνικών μέσων ενημέρωσης γιατί δεν τους χρησ
σημαντικό, περίμενα να μάθω πώς να είμαι πιο ε

Chirstina Manoukaki

Μαθησιακή Εμπειρία

Έχω μάθει πώς να αναπτύξω ψηφιακές ικανότητες
χωρίς φόβο ή αμφιβολίες. Ο δάσκαλος με βοήθησε
βιογραφικό σημείωμα που ήταν πιο επαγγελματικ
Οριζόντιες Δεξιότητες και δεν συνειδητοποίησα πόσ
Είμαι πολύ ευφυής ως άτομο και αυτό το σεμινάρι
εργασιακό περιβάλλον.

Απασχολησιμότητα μετά την εκπαίδ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βοήθησε να αισθάν
αναζητήσω θέσεις εργασίας μέσω των κοινωνικών μ
ελπίζω να βρω μια καλύτερη δουλειά και να αυξήσω
αυτοπεποίθηση και νομίζω ότι έχω πολλές δυνατό
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Προσδοκίες

Είμαι 27 ετών, τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να
Έχω τις ίδιες γνώσεις που χρειάζεται, αλλά ήταν δύ
Όταν ήμουν αποδεκτή να παρακολουθώ αυτό το π
να βρω δουλειά, πώς να συνεργαστώ με τους συνα

Μαθησιακή Εμπειρία

Ως παρατηρητής του προγράμματος έχω μάθει ένα
έχουμε έναν επαγγελματικό λογαριασμό στα κοινω

Επιπλέον, διαπίστωσα ποιες είναι οι αδυναμίες μ
εαυτό μου σε μια συνέντευξη, να τονίζω τα θετικά
εργασίας. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, έμαθα

Απασχολησιμότητα μετά την εκπαίδ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βοήθησε να ανακα
χαρακτήρα μου.

Τώρα γνωρίζω πολλούς τρόπους που ψάχνουν για

Το πιο σημαντικό από όλα ήταν ότι η αυτοεκτίμησ
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