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και εναπομεινάντων δραστηριοτήτων των πακέτων
εργασίας και να συζητηθούν οι προθεσμίες μέσα στις
οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν.

INNO-CAREER

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο εκπρόσωπος της
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί EURICON παρουσίασε τις γενικές παρατηρήσεις που
σας το 3ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER διατυπώθηκαν στην Ενδιάμεση Έκθεση από την
το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Οκτωβρίου Ελληνική Εθνική Υπηρεσία. Ακολούθησε συζήτηση και
2014 – 30 Απριλίου 2015. Το κύριο αντικείμενο του οι εταίροι υπέβαλαν τις παρατηρήσεις τους και
έργου είναι η ανάπτυξη, μέσω της προσαρμογής των συμφώνησαν για τις τελικές λύσεις και τις προθεσμίες.
υπαρχόντων καινοτόμων προσεγγίσεων – μεθόδων,
ενός πιλοτικού συστήματος συνεχόμενης κατάρτισης
στενά συνδεδεμένου με τις ανάγκες της
επαγγελματικής ζωής που θα στηρίξει την περαιτέρω
επαγγελματική ανάπτυξη και θα βελτιώσει τις
ικανότητες των συμβούλων σταδιοδρομίας σε όλους
τους τομείς.
3η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Η
3η
Διοικητική
Συνάντηση
του
έργου
πραγματοποιήθηκε στη Βενετία της Ιταλίας, στις 20-21
Απριλίου 2015. Στη συνάντηση συμμετείχαν
εκπρόσωποι των εταίρων (EURICON, USRV, NVF, INEK
ΠEO) και του εξωτερικού αξιολογητή του έργου
(ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ). Ο
εκπρόσωπος του ΕΟΠΠΕΠ (Επικεφαλής Εταίρος)
παρακολούθησε κάποιες συνεδρίες της συνάντησης
μέσω Skype.

Στη συνέχεια, όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τις
δραστηριότητες όπου είχαν εμπλακεί.

Το NVF παρουσίασε την ηλεκτρονική πλατφόρμα, η
οποία είναι σε διαδικασία ανάπτυξης και θα
χρησιμοποιηθεί κατά την πιλοτική εφαρμογή του
Ο σκοπός της εκδήλωσης αυτής ήταν διπλός, από τη εκπαιδευτικού προγράμματος. Το NVF παρουσίασε
μία πλευρά να συζητηθούν τα αποτελέσματα της επίσης τον Οδηγό Κατάρτισης του προγράμματος.
αξιολόγησης της Ενδιάμεσης Έκθεσης και των
Το USRV παρουσίασε τα παραδοτέα Accreditation
αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών και από την άλλη
Procedures Guide και Network Specification Guide.
πλευρά να γίνει ανασκόπηση των ολοκληρωμένων
“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."
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κλπ), και παρείχε
στους εταίρους πληροφορίες για τα μελλοντικά
καθήκοντά τους και τις προθεσμίες.
Στη συνέχεια, οι εταίροι συζήτησαν τρόπους
Ακολούθησε συζήτηση για την οριστικοποίηση των βελτίωσης της διασφάλισης ποιότητας του έργου. Η
παραπάνω παραδοτέων. Η EURICON ενημέρωσε τους EURICON πρότεινε κάποιους επιπρόσθετους δείκτες
εταίρους σχετικά με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού για την αξιολόγηση του κάθε παραδοτέου. Ο
δικτύου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ξεχωριστό εξωτερικός αξιολογητής έκανε μία σύνοψη εν
τμήμα μέσα στο δικτυακό χώρο του έργου.
συντομία των νέων κατευθυντήριων γραμμών που θα
χρησιμοποιηθούν στην έκθεση της τελική εξωτερικής
Ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις γενικές
αξιολόγησης.
κατευθυντήριες γραμμές και τις διαδικασίες για την
εφαρμογή της πιλοτικής εκπαίδευσης σε κάθε χώρα
των εταίρων χωριστά.
Το USRV και το NVF παρουσίασαν τις θεματικές
ενότητες για των οποίων την παραγωγή ήταν
υπεύθυνοι.

Τέλος, η επικαιροποιημένη κατανομή εργασιών και το
χρονοδιάγραμμα των αποτελεσμάτων του έργου
συναποφασίστηκαν με τον επικεφαλή εταίρο ΕΟΠΠΕΠ
με σύνδεση Skype. Η τελική Διοικητική Συνάντηση
συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα,
Ελλάδα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Τη δεύτερη μέρα της συνάντησης, η EURICON
παρουσίασε τις δραστηριοτήτων διάδοσης του έργου
που είχαν υλοποιηθεί μέχρι τότε (φυλλάδια,
αναθεωρημένες εκδόσεις του ιστοτόπου του έργου
στα Αγγλικά, στα Ιταλικά, στα Τσέχικα και στα
Ελληνικά

Η ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ INNO-CAREER
Από την έναρξη του έργου, οι ακόλουθες
δραστηριότητες έχουν ολοκληρωθεί: έρευνες πεδίου
για τη συλλογή προγραμμάτων συνεχόμενης
κατάρτισης και επαγγελματικών περιγραμμάτων για
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προσανατολισμού σε
κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο. Η σύμπραξη
αποφάσισε να αναπτύξει ένα ηλεκτρονικό φόρουμ
που θα ανταποκρίνεται στους ακόλουθους βασικούς
στόχους:

συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και
ηλεκτρονική έρευνα των εκπαιδευτικών αναγκών,
σύνθεση ενός κοινού ευρωπαϊκού επαγγελματικού
περιγράμματος των συμβούλων επαγγελματικού
προσανατολισμού, σχεδιασμός του προγράμματος
κατάρτισης με τίτλο: “Καθοδήγηση 2020 (Guidance
2020):
Μοντέρνα
στοιχεία
του
Δια
Βίου
Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
και
της
Απασχολησιμότητας – Νέες αναδυόμενες δεξιότητες
για
τους
λειτουργούς
επαγγελματικού
Προσανατολισμού”, και παραγωγή ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού σε όλες τις γλώσσες των
εταίρων.

• θα διευκολύνει την εφαρμογή του πρότυπου
προγράμματος εκπαίδευσης,
• θα προσελκύσει νέους υποψηφίους που θα
συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή,
• θα επιτρέπει την αναγνώριση των εκπαιδευτικών
αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται από τους
συμμετέχοντες,
• θα προωθεί - διαδίδει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
και
τα
αποτελέσματά
του
μεταξύ
των
ενδιαφερομένων
φορέων
επαγγελματικής
σταδιοδρομίας (υπουργεία, κοινωνικούς εταίρους,
δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες συμβούλων
επαγγελματικού προσανατολισμού, επιστημονικές
ενώσεις και οργανώσεις κλπ) και των συμβούλων
επαγγελματικής σταδιοδρομίας με σκοπό:

Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα για την
πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος
είναι υπό ανάπτυξη από τσέχικη εταιρεία
πληροφορικής, με συντονισμό του εταίρου NVF. Οι
εταίροι συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά με τον
ΝVF, για την επανεξέταση της πλατφόρμας και τη
διεξαγωγή των απαραίτητων δοκιμών και βελτιώσεων,
προκειμένου η πλατφόρμα να είναι έτοιμη στην ώρα
της για τις πιλοτικές εκπαιδεύσεις. Όσον αφορά τις
δραστηριότητες διάδοσης, η ιστοσελίδα του έργου
ανανεώνεται τακτικά, και το φυλλάδιο του έργου έχει
παραχθεί σε όλες τις γλώσσες και έχει παραδοθεί
στους εταίρους.

 να
προσελκύσει
στο
μέλλον
νέους
εκπαιδευόμενους
που
επιθυμούν
να
αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους
 να βελτιώσει τα προϊόντα του έργου
• θα ανταλλάσει καλές πρακτικές, μοιράζοντας
γνώσεις και εμπειρίες με σχετικά έργα σε Eυρωπαϊκό
επίπεδο και σε όλο τον κόσμο,
• θα καθορίζει και θα εφαρμόζει κοινά κριτήρια
ποιότητας.
Προκειμένου να επιτευχθεί μια καλύτερη ευρωπαϊκή
προστιθέμενη αξία, το ηλεκτρονικό δίκτυο θα είναι
διεθνές και κοινό με τη δυνατότητα να
δημιουργηθούν εθνικά υπό-δίκτυα σε κάθε χώρα.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Μια σημαντική δραστηριότητα του έργου είναι η
ανάπτυξη ενός δικτύου συμβούλων επαγγελματικού
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Σε μια πρώτη φάση, τα μέλη του ηλεκτρονικού
δικτύου θα είναι σύμβουλοι επαγγελματικού
προσανατολισμού που θα είναι είτε συμμετέχοντες
στην πιλοτική εκπαίδευση ή απλά θα ενδιαφέρονται
για τα θέματα του έργου. Στο μέλλον εθνικοί,
Eυρωπαϊκοί, διεθνείς επιστημονικοί οργανισμοί /
δίκτυα / οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στον
τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού θα
μπορούν να γίνουν δεκτοί ως μέλη του δικτύου, σαν
μέτρο προώθησης των δράσεων του έργου σε ένα
ευρύτερο χώρο, ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών
και ανταλλαγής καλών πρακτικών που θα βελτιώσουν ΠΙΛΟΤΙΚΗ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
τα αποτελέσματα του έργου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μέχρι στιγμής, ο οδηγός των προδιαγραφών
συγκρότησης και λειτουργίας του δικτύου συμβούλων
σταδιοδρομίας στις χώρες των εταίρων έχει
ολοκληρωθεί, «Network Specifications Guide» και το
ηλεκτρονικό φόρουμ είναι υπό ανάπτυξη από την
Euricon ως ξεχωριστό τμήμα μέσα στο δικτυακό τόπο
του έργου.

ΤΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η
πιλοτική
εφαρμογή
του
εκπαιδευτικού
προγράμματος σε όλες τις χώρες των εταίρων έχει
προγραμματιστεί να διεξαχθεί μέσα στους επόμενους
μήνες. Οι εταίροι θα αρχίσουν τις απαραίτητες
προετοιμασίες για την οργάνωση των πιλοτικών
εφαρμογών, την επιλογή των εκπαιδευομένων και των
εκπαιδευτών σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν ήδη
αποφασιστεί και τις εθνικές προτεραιότητες και
ανάγκες
κλπ.
Στενή
συνεργασία
με
τον
προγραμματιστή της πλατφόρμας αποφασίστηκε ως
απαραίτητη κατά την παρούσα φάση της
προετοιμασίας.
Ανυπομονούμε για τις επόμενες δραστηριότητές μας.
Μέχρι τότε, παρακαλούμε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα μας www.inno-career.eu και να
υποβάλλετε αίτηση για έγγραφή στο ηλεκτρονικό
δίκτυο φόρουμ του INNO CAREER.
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