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Κατά την έναρξη της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του
ΕΟΠΠΕΠ και της EURICON έδωσαν κατευθυντήριες
INNO-CAREER
οδηγίες για την προετοιμασία και την υποβολή της
έκθεσης
προόδου
και
της
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί ενδιάμεσης
σας το 2ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO χρηματοοικονομικής έκθεσης στην Ldv Εθνική
CAREER. Το κύριο αντικείμενο του έργου είναι η Υπηρεσία, ΙΚΥ.
ανάπτυξη, μέσω της προσαρμογής των υπαρχόντων
καινοτόμων προσεγγίσεων – μεθόδων, ενός πιλοτικού
συστήματος συνεχής κατάρτισης στενά συνδεδεμένου
με τις ανάγκες της επαγγελματικής ζωής που θα
στηρίξει την περαιτέρω επαγγελματική ανάπτυξη και
θα βελτιώσει τις ικανότητες των συμβούλων
σταδιοδρομίας.
2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η
2η
Συνάντηση
Διοίκησης
του
έργου
πραγματοποιήθηκε στην Πράγα της Τσεχίας, στις 2
Οκτωβρίου 2014. Στη συνάντηση συμμετείχαν
εκπρόσωποι των πέντε εταίρων (ΕΟΠΠΕΠ, EURICON,
USRV, NVF, INEK ΠEO) και του εξωτερικού αξιολογητή
του έργου (ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ).
Στη συνέχεια, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τις
δραστηριότητες που είχαν εμπλακεί.
Ο σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν διπλός. Από τη
μία πλευρά να συζητηθούν θέματα που αφορούν την Το ΙΝΕΚ ΠEO παρουσίασε την Τελική Μελέτη του ΠΕ2
προετοιμασία της ενδιάμεσης έκθεσης προόδου και “Προσδιορισμός, αξιολόγηση και επιλογή των πλέον
της χρηματοοικονομικής έκθεσης, με καταληκτική κατάλληλων υφιστάμενων καινοτόμων συστημάτων
ημερομηνία στις 30-10-2014. Από την άλλη πλευρά, να και μεθόδων κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας”.
επανεξεταστούν τα αποτελέσματα και τα προϊόντα Περιέχει σημαντικά συμπεράσματα τριών ερευνών:
του έργου που έχουν υλοποιηθεί μέχρι τώρα και να δύο ερευνών πεδίου συλλογής και συγκριτικής
συζητηθούν οι μελλοντικές δράσεις και οι μελέτης υφιστάμενων προγραμμάτων συνεχιζόμενης
κατάρτισης και επαγγελματικών περιγραμμάτων /
καταληκτικές ημερομηνίες τους.
“Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντανακλά μόνο τις απόψεις του
συγγραφέα, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε
χρήση που θα γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν"
1

2nd NEWSLETTER

εθνικών διαδικασιών πιστοποίησης των συμβούλων
σταδιοδρομίας στις χώρες των εταίρων και σε άλλες
ευρωπαϊκές χώρες και μιας έρευνας εντοπισμού
εκπαιδευτικών
αναγκών
των
συμβούλων
σταδιοδρομίας στις χώρες των εταίρων.
Ο EOΠΠEΠ παρουσίασε τη «Δημιουργία ενός κοινού
ευρωπαϊκού επαγγελματικού περιγράμματος για
συμβούλους σταδιοδρομίας» και ο NVF παρουσίασε
το περιεχόμενο των παραδοτέων «Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα», «Εκπαιδευτικό Υλικό» και «Οδηγός
Κατάρτισης».
O USRV παρουσίασε το περιεχόμενο του «Οδηγού των
διαδικασιών πιστοποίησης», που περιλαμβάνει τις
Τέλος, όλοι οι εταίροι ενέκριναν τον επικαιροποιημένο
μεθόδους, τις διαδικασίες και τα εργαλεία για την
πίνακα κατανομής εργασιών και το χρονοδιάγραμμα
πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω
των προϊόντων του έργου μετά από μια σύντομη
της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
συζήτηση. Η επόμενη (3η) Συνάντηση Διοίκησης
συμφωνήθηκε να λάβει χώρα στη Βενετία τον Απρίλιο
του 2015.
2ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Το 2ο Θεματικό Εργαστήριο του έργου INNO-CAREER
έλαβε χώρα στην Πράγα, στις 3 Οκτωβρίου 2014.
Εκπρόσωποι και των πέντε εταίρων, του εξωτερικού
αξιολογητή του έργου και ενδιαφερόμενοι φορείς
σταδιοδρομίας του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα
(ελεύθεροι επαγγελματίες, εκπρόσωποι δημόσιων
αρχών κλπ) συμμετείχαν σε αυτό το Θεματικό
Εργαστήριο.
Το θεματικό εργαστήριο άρχισε με μία συνολική
παρουσίαση του έργου από τη EURICON. Στη συνέχεια
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O
NVF
παρουσίασε
το
περιεχόμενο
του
«Εκπαιδευτικού Προγράμματος», των «Εκπαιδευτικών
οι υπεύθυνοι εταίροι παρουσίασαν τα ευρήματα των
Υλικώ» και του «Οδηγού Κατάρτισης». Όλα αυτά τα
τριών ερευνών τα οποία αποτελούν την βάση
προϊόντα συζητήθηκαν από τους εταίρους.
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς σταδιοδρομίας
μεγάλο ενδιαφέρον για το έργο και
εξειδικευμένες παρατηρήσεις και προτάσεις
βελτίωση των εκπαιδευτικών μεθοδολογιών
περιεχομένων των εκπαιδευτικών υλικών.

Συγκεκριμένα το INEK ΠΕΟ εισήγαγε τα κύρια
ευρήματα της έρευνας των αναγκών κατάρτισης της
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και εξήγησε τη
σύνδεση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο NVF
παρουσίασε τα ευρήματα της έρευνας των
συνεχιζόμενων
συστημάτων
κατάρτισης
για
συμβούλους σταδιοδρομίας και ο ΕΟΠΠΕΠ εισήγαγε
το κύρια ευρήματα της έρευνας του επαγγελματικού
περιγράμματος των συμβούλων σταδιοδρομίας στις
χώρες των εταίρων και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τέλος, ο ΕΟΠΠΕΠ έδωσε πληροφορίες σχετικά με το
περιεχόμενο των έξι εκπαιδευτικών υλικών που
περιλαμβάνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και
παρουσίασε μια μικρή περιγραφή δύο αυτών:
Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης
Σταδιοδρομίας,
Διασφάλιση
Ποιότητας
στην
Δια
Βίου
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.

έδειξαν
έκαναν
για την
και των

Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ INNO-CAREER
Από την έναρξη του έργου μέχρι σήμερα πολλές
δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα
έχουν ολοκληρωθεί δύο έρευνες πεδίου που αφορούν
την
συλλογή
συνεχιζόμενων
εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και επαγγελματικών περιγραμμάτων προτύπων των συμβούλων σταδιοδρομίας, καθώς και
μια ηλεκτρονική έρευνα εκπαιδευτικών αναγκών που
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 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης
Σταδιοδρομίας
 Διασφάλιση
Ποιότητας
στην
Δια
Βίου
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 Αναγνώριση της Μη τυπικής και Άτυπης Μάθησης
 Υπηρεσίες Υποδοχής για Μετανάστες
 Συμβουλευτική
Σταδιοδρομίας
για
την
Κινητικότητα
 Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Διασύνδεση
με την Αγορά Εργασίας.

έχουν οδηγήσει σε σημαντικά συμπεράσματα σχετικά
με:
τα
χαρακτηριστικά
των
προγραμμάτων
συνεχιζόμενης κατάρτισης στις χώρες των εταίρων
καθώς και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
τις
δραστηριότητες,
τα
καθήκοντα,
τα
επαγγελματικά προσόντα και τις νέες προκλήσεις
για τους συμβούλους σταδιοδρομίας στην Ευρώπη
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες
συμβούλων που πρέπει να βελτιωθoύν
τη ζητούμενη θεματική κατάρτιση και τις σχετικές
δράσεις αναβάθμισης των δεξιοτήτων των
συμβούλων σταδιοδρομίας.

Επίσης, μέχρι σήμερα, έχει παραδοθεί το
εκπαιδευτικό υλικό στην αγγλική γλώσσα και για τις
έξι ενότητες και πρόκειται να γίνει η μετάφραση και
στις άλλες γλώσσες των εταίρων. Οι εταίροι
αποφάσισαν ότι τμήματα των υλικών θα πάρουν
διαδραστική μορφή (πχ ηλεκτρονικά κουίζ,
διαδραστικές ασκήσεις-εργασίες) και ότι θα ανέβουν
στην πλατφόρμα του ιστότοπου του inno-career.
Ακόμη ο Οδηγός Κατάρτισης “Training Guide” έχει
παραδοθεί στην Αγγλική γλώσσα. Σχετικά με την
δημιουργία
του
δικτύου
επαγγελματικού
προσανατολισμού στις χώρες των εταίρων, έχει
υλοποιηθεί ο Οδηγός Συγκρότησης του Δικτύου
“Network Specifications Guide.

Επιπλέον, δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού
επαγγελματικού περιγράμματος για τους συμβούλους
σταδιοδρομίας “Common European Occupational
Profile for Career Guidance Counsellors”, η περιγραφή
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Training Course”
και
ο
Οδηγός
Διαδικασιών
Πιστοποίησης
“Accreditation Procedures Guide” έχουν επίσης
ολοκληρωθεί.
Άλλες δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί μέχρι
τώρα είναι το Σχέδιο Προβολής του έργου
Βασισμένοι στα παραπάνω συμπεράσματα οι εταίροι
“Dissemination Plan”, η κατασκευή ιστότοπου σε όλες
του έργου αποφάσισαν την συγκεκριμένη δομή του
τις γλώσσες των εταίρων, ο οποίος επικαιροποιείται
εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο “GUIDANCE
συστηματικά και η δημιουργία mailing list σε όλες τις
2020: Modern elements of Lifelong Guidance &
χώρες των εταίρων.
Employability- New emerging skills for career
guidance practitioners”. Η εκπαίδευση θα αποτελείται Ανυπομονούμε για τις επόμενες δραστηριότητές μας.
από τις ακόλουθες έξι ενότητες:
Μέχρι τότε, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας www.inno-career.eu.
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