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Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Η λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων
από τους πολίτες αποτελεί μια πρόκληση που τους
συνοδεύει σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Στο πλαίσιο
αυτό αναδεικνύεται όλο και περισσότερο η σημασία της
δια βίου Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας (δια βίου Συ.Ε.Π.)
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η δια βίου
Συ.Ε.Π. έχει αναγνωριστεί ως εγκάρσια προτεραιότητα που
διατρέχει όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής πολιτικής
(δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, Ε.Ε.Κ.
εκπαίδευση ενηλίκων, απασχόληση και κοινωνική συνοχή).
Μια σειρά από μελέτες έχουν τονίσει τον πρωταρχικό ρόλο
των ίδιων των συμβούλων σταδιοδρομίας στην παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών Συ.Ε.Π. Ωστόσο, για να μπορέσουν οι
σύμβουλοι σταδιοδρομίας να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις αυτού του ρόλου θα πρέπει να αποδεικνύουν
την ικανότητά τους σε μια σειρά από νέες απαιτητικές
λειτουργίες και δραστηριότητες. Οι Δεξιότητες Διαχείρισης
Σταδιοδρομίας, η Διασφάλιση της Ποιότητας στη Συ.Ε.Π.,
τα καινοτόμα εκπαιδευτικά εργαλεία/υλικά, η διερεύνηση
των ευκαιριών κατάρτισης και των τρεχουσών τάσεων στη
συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι ορισμένες από αυτές
τις λειτουργίες.
Τα υπάρχοντα συστήματα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας
δεν είναι στενά συνδεδεμένα με την εργασιακή και την
επιχειρηματική ζωή. Κατά συνέπεια, οι τελικοί
ωφελούμενοι δεν έχουν μια πλήρη και άμεση εικόνα για το
αν είναι κατάλληλοι για να εργαστούν στα επαγγέλματα τα
οποία έχουν επιλέξει. Επίσης, τα περισσότερα συστήματα
βασίζονται στην τρέχουσα ζήτηση των επαγγελμάτων,
χωρίς το στοιχείο της πρόβλεψης για τη μελλοντική τους
ανάπτυξη.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο κύριος στόχος του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡOTYΠΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΓΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ» (INNO-CAREER) είναι η
δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος
συνεχιζόμενης
επαγγελματικής
κατάρτισης
για
συμβούλους σταδιοδρομίας με έμφαση στην ανάπτυξη
σύγχρονων δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους
συμβούλους για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις
της αγοράς εργασίας (αύξηση της ανεργίας, κινητικότητα
εργαζομένων, ανάγκη αναγνώρισης μη τυπικής και άτυπης
μάθησης κλπ).

Ειδικότερα, το έργο στοχεύει:
• στην ανάπτυξη ενός κοινού ευρωπαϊκού επαγγελματικού
περιγράμματος για συμβούλους σταδιοδρομίας.
• στον σχεδιασμό ενός κοινού - πολύγλωσσου
προγράμματος κατάρτισης και ψηφιακού διαδραστικού
υλικού για την εκπαίδευση των συμβούλων σταδιοδρομίας
σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.
• στην ανάπτυξη κοινών κριτηρίων και διαδικασιών
πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της
συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης.
• στη συμβολή στο σχεδιασμό κοινών ευρωπαϊκών
στρατηγικών και πολιτικών για τη συμβουλευτική
σταδιοδρομίας.

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι να υποστηρίξει
την επαγγελματική ανάπτυξη και την αναβάθμιση των
δεξιοτήτων των συμβούλων σταδιοδρομίας σε καινοτόμες
θεματικές της δια βίου Συ.Ε.Π., όπως επίσης να προωθήσει
την κοινή κατανόηση μεταξύ των διαμορφωτών πολιτικής
και
των
εμπλεκομένων
στην
συμβουλευτική
σταδιοδρομίας σχετικά με τα νέα προσόντα και τις
δεξιότητες των συμβούλων σταδιοδρομίας που
απαιτούνται από τις νέες διαμορφούμενες συνθήκες της
αγοράς εργασίας.
Το έργο περιλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή και την
αξιολόγηση του πρότυπου προγράμματος κατάρτισης σε
αντιπροσωπευτική ομάδα Συμβούλων Σταδιοδρομίας, σε
κάθε συμμετέχουσα χώρα, καθώς και τη διάδοση,
προώθηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου,
προκειμένου να αναπτυχθούν νέες σχετικές πολιτικές και
δράσεις.
Το έργο έχει διάρκεια 2 έτη 2013-2015.
ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ
Οι Ομάδες-στόχου του προγράμματος είναι:


Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας



Δημόσιες Υπηρεσίες Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας



Υπεύθυνοι Χάραξης Πολιτικής



Στελέχη Ιδιωτικών Οργανισμών Συμβουλευτικής
Σταδιοδρομίας



Άνεργοι Πολίτες (ιδιαίτερα οι νέοι και τα
μειονεκτούντα άτομα).

ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Το έργο INNO-CAREER αξιοποιεί την τεχνογνωσία των εταίρων για την επίτευξη των
στόχων του. Κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό διαφορετικού
πακέτου εργασίας. Το έργο αποτελείται συνολικά από 8 Πακέτα Εργασίας:

ΠΕ1: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το ΠΕ1 στοχεύει στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση του έργου
μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων πόρων με σκοπό την επιτυχή του
ολοκλήρωση εντός του τεθέντος χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού που
περιγράφεται στην πρόταση και η παραγωγή αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας.

ΠΕ2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΛΕΟΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Το ΠΕ2 στοχεύει στο να προσδιορίσει και να συγκρίνει υφιστάμενα συστήματα
συνεχούς κατάρτισης και επαγγελματικά περιγράμματα συμβούλων σταδιοδρομίας,
καθώς και να διερευνήσει τις ανάγκες κατάρτισης προκειμένου να αναπτυχθεί ένα
πρόγραμμα συνεχούς κατάρτισης που να συνδέεται στενά με τις επαγγελματικές
ανάγκες των συμβούλων σταδιοδρομίας και την επιχειρηματική ζωή.

ΠΕ3: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το ΠΕ3 στοχεύει να αναπτύξει ένα πολύγλωσσο πρόγραμμα συνεχιζόμενης
κατάρτισης και ψηφιοποιημένο υλικό που να αναφέρονται σε σύγχρονες δεξιότητες
της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας καθώς, επίσης, να σχεδιάσει τα κριτήρια και τις
διαδικασίες πιστοποίησης.

ΠΕ4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Το ΠΕ4 έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα δίκτυο συμβούλων σταδιοδρομίας σε
κάθε χώρα εταίρο και να υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης που έχει σχεδιαστεί.
Η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής περιλαμβάνεται επίσης σε αυτό το πακέτο.

ΠΕ5: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Ο κύριος στόχος του ΠΕ5 είναι να εξασφαλιστεί ότι τηρούνται συγκεκριμένες
προδιαγραφές ποιότητας όσον αφορά τις διαδικασίες και τα προϊόντα του έργου.

ΠΕ6: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το ΠΕ6 στοχεύει στη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση της προόδου του
έργου από εξωτερικό αξιολογητή.

ΠΕ7: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το ΠΕ7 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προβολή και τη
διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.

ΠΕ8: ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το ΠΕ8 περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση των
αποτελεσμάτων του έργου.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΟΠΠΕΠ)
Λεωφ. Εθνικής Αντίστασης 41, Νέα Ιωνία 142 34, Αττική
Tel. +30210 2709000
website: http://www.eoppep.gr

EURICON CONSULTANTS
Στρ. Καλλιδοπούλου 5, Θεσσαλονίκη 546 41
Tel. +302310 220560
website: http://www.euricon.gr

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ (USRV)
Riva de Biasio S. Croce 1299, Venezia IT-30135
Tel. +0039 041 2723161
website: http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/

ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (NVF)
25 Opletalova, Prague CZ-110 00
Tel. +420 224 500 580
website: http://en.nvf.cz/

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (INEK-ΠΕΟ)
Σιμονίδου 14, ETKA, Λευκωσία CY-1045
Tel. +375 22877673
website: http://www.inek.org.cy/

Ιστοσελίδα του έργου: http://www.inno-career.eu/
«Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση-ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις του
συγγραφέα και μόνο, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που βρίσκονται μέσα στη
δημοσίευση-ανακοίνωση.»

