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Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης INNO CAREER για
Λειτουργούς Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Τίτλος του προγράμματος: Καθοδήγηση 2020 (Guidance 2020): Μοντέρνα στοιχεία του Δια Βίου
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Απασχολησιμότητας – Νέες αναδυόμενες δεξιότητες για
τους λειτουργούς επαγγελματικού προσανατολισμού
Σκοποί και στόχοι του προγράμματος
Ο σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να ενισχύσει τις δεξιότητες των συμβούλων
επαγγελματικού προσανατολισμού σε διαφορετικά γνωστικά πεδία. Αυτά τα πεδία ανταποκρίνονται
σε βασικά ευρήματα σχετικά με την ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών που έχει πραγματοποιηθεί
στις χώρες των εταίρων. Η πρώτη ενότητα στοχεύει στην εργασία με μετανάστες των οποίων ο
αριθμός αυξάνεται στην Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα. Η δεύτερη ενότητα υποστηρίζει τους
συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού στο έργο τους που αφορά την επανασύνδεση
πελατών με την αγορά εργασίας. Η τρίτη ενότητα απαντά στο κενό δεξιοτήτων που εμφανίζουν οι
σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού στο να παραπέμψουν τους πελάτες τους για
αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Η τέταρτη ενότητα υποστηρίζει τους συμβούλους
επαγγελματικού προσανατολισμού στην παροχή καθοδήγησης για την κινητικότητα. Η πέμπτη
ενότητα ασχολείται με τις δεξιότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι επαγγελματικού
προσανατολισμού έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας στους πελάτες
τους. Η τελευταία ενότητα ασχολείται με θέματα διασφάλισης ποιότητας στον επαγγελματικό
προσανατολισμό.

Πίνακας 1: Περιεχόμενο και Διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος
Τίτλος ενότητας

1)
2)
3)
4)
5)

Εισαγωγική συνεδρία – Οδηγός μελέτης
Υπηρεσίες υποδοχής για μετανάστες
Σύνδεση του επαγγελματικού προσανατολισμού με την
αγορά εργασίας
Αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης
Επαγγελματικός Προσανατολισμός για την κινητικότητα
Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας (ΔΔΣ) στα
άτομα

Υπεύθυνος
εταίρος

Ώρες

Σελίδες

USRV
NTF+INEK

1
6
6

10
20
20

USRV
ΕΟΠΠΕΠ
ΕΟΠΠΕΠ

6
6
6

20
20
24
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6)

Θέματα διασφάλισης ποιότητας στον επαγγελματικό
προσανατολισμό
Συνεδρία λήξης που περιλαμβάνει την αξιολόγηση των
αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων
Total

ΕΟΠΠΕΠ

6

30

3

3

40

133

Ομάδες-στόχοι του προγράμματος
Η κατάρτιση και για τις έξι ενότητες του πρότυπου συστήματος κατάρτισης συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού χρειάζεται να επικεντρωθεί σε εκπαιδευόμενους που κατά την τρέχουσα
περίοδο εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν στο μέλλον ως σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού σε: (1) υπουργεία και εθνικούς φορείς υπεύθυνους για το σχεδιασμό, την παροχή, ή την
οργάνωση εξειδικευμένης εκπαίδευσης για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, (2) σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης), (3) κέντρα και γραφεία επαγγελματικού προσανατολισμού (συμπεριλαμβανομένων
γραφείων διασύνδεσης) πανεπιστημίων ή κολλεγίων, (4) φορείς απασχόλησης (Δημόσιες Δομές Απασχόλησης – PES structures), (5) ιδιωτικοί οργανισμοί κατάρτισης, (6) ερευνητικά κέντρα που εστιάζουν σε εκπαιδευτικά θέματα, θέματα σταδιοδρομίας και απασχόλησης, (7) κέντρα εκπαίδευσης
ενηλίκων.
Τέλος, όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να στοχεύει σε ειδικούς - συμβούλους σταδιοδρομίας που εμπλέκονται σε διάφορους ρόλους και καθήκοντα που συνδέονται με τη διαχείριση
σταδιοδρομίας και την επαγγελματική ανάπτυξη στις επιχειρήσεις, δηλαδή, επαγγελματίες που εργάζονται στην επιχείρηση ως μέντορες, προγυμναστές σταδιοδρομίας (career coaches), εξωτερικοί
συνεργάτες οι οποίοι υποστηρίζουν την εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού και συμβουλευτικής, εκπαιδευτές σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης, προσέλκυση και επιλογή προσωπικού, ειδικοί σε υπηρεσίες συμβουλευτικής επανατοποθέτησης/αποχωρήσεων (outsourcing-outplacement counselling services).
Προαπαιτούμενα εισαγωγής στο πρόγραμμα
Βασικό προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στο πρόγραμμα είναι ο υποψήφιος να είναι σύμβουλος
επαγγελματικού προσανατολισμού (είτε να κατέχει ενεργό θέση ως σύμβουλος επαγγελματικού
προσανατολισμού είτε να έχει πιστοποίηση επιτυχούς παρακολούθησης στο αντικείμενο του
επαγγελματικού προσανατολισμού). Χρειάζεται, επίσης, να διαθέτει οργανωτικές, επικοινωνιακές,
αναλυτικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Τέλος, θα πρέπει να παρέχει σαφή
επεξήγηση όσον αφορά στους τρόπους με τους οποίους πιστεύει ότι το πρόγραμμα θα μπορούσε να
προάγει τις δεξιότητές του και να ικανοποιήσει τις επαγγελματικές του ανάγκες και να τον βοηθήσει
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να παρέχει πιο αποτελεσματικές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού στους χρήστες.
Μεθοδολογία κατάρτισης
Γενικώς, η κατάρτιση βασίζεται στη μεικτή μεθοδολογία μάθησης (συνολική διάρκεια 40 ώρες, 30
ώρες εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 10 ώρες δια ζώσης). Όσον αφορά σε συγκεκριμένες τεχνικές που
χρησιμοποιούνται, οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να ωφεληθούν από παιχνίδια ρόλων με
προσομοίωση μιας συμβουλευτικής συνέντευξης ή άλλου τύπου παρεμβάσεις στις οποίες θα
εφάρμοζαν μια τεχνική ή προσέγγιση που σχετίζεται με τις ενότητες που διδάσκονται π.χ. πιλοτική
εφαρμογή ενός πλαισίου διασφάλισης ποιότητας. Στη διαδικασία προσομοίωσης, οι σύμβουλοι
χρειάζεται να σχηματίσουν ζευγάρια και να εξασκήσουν τους ρόλους του συμβούλου και του χρήστη
και να εστιάζουν στις δεξιότητες που παρουσιάζονται σε κάθε ενότητα. Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι
θα μπορούσαν να επωφεληθούν από δραστηριότητες αναστοχασμού-αυτο-αντανάκλασης (selfreflection activities) και μελέτες περίπτωσης (case studies).
Ωστόσο, κάθε εταίρος μπορεί να διαλέξει την καλύτερη επιλογή σε σχέση με τις ομάδες-στόχους,
ή να προσαρμόσει τις παραπάνω μεθόδους ανάλογα με το εθνικό του πλαίσιο.
Αξιολόγηση
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα δοκίμιο-εργασία σχετικά με ενότητα της
επιλογής τους ή να αντλήσουν ιδέες από τους Οδηγούς και να προσπαθήσουν να φτιάξουν μια
θεωρητική ανασκόπηση με τη μορφή έκθεσης ή εναλλακτικά, να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν
μια απλή άσκηση που θα ανταποκρίνεται σε μια από τις προσεγγίσεις που περιλαμβάνονται στους
Οδηγούς.
Τέλος, με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα μπορούσαν να εμπλακούν σε μια
διαδικασία αυτοαξιολόγησης χρησιμοποιώντας ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης που αναφέρεται
στα μαθησιακά αποτελέσματα. Ωστόσο, κάθε εταίρος μπορεί να επιλέξει την καλύτερη δυνατή
επιλογή σύμφωνα με το εθνικό του πλαίσιο.
Εκπαιδευτικό υλικό
Για κάθε ενότητα θα προετοιμαστεί ένα εγχειρίδιο μελέτης περίπου 20-30 σελίδων το οποίο θα είναι
διαθέσιμο σε αρχείο κειμένου από την ιστοσελίδα www.inno-career.eu.

6

INNO-CAREER: Ανάπτυξη πρωτότυπου
συστήματος κατάρτισης συμβούλων
επαγγελματικού προσανατολισμού

2

Περιγραφή των ενοτήτων

2.1 Ενότητα 1: Υπηρεσίες υποδοχής για μετανάστες
2.1.1 Σκοποί και στόχοι της ενότητας
Αυτή η ενότητα είναι σχεδιασμένη για να:
 βοηθήσει τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού να σκεφτούν και να
αναστοχαστούν πάνω στη σημασία των υπηρεσιών υποδοχής και επαγγελματικού
προσανατολισμού και των εργαλείων διευκόλυνσης της συμμετοχής των μεταναστών σε ένα
εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στην ενθάρρυνσή τους να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες
μέσω προγραμμάτων δια βίου μάθησης
 προωθήσει την επίγνωση και την υπευθυνότητα των συμβούλων και των παιδαγωγών για την
εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών και τη χρήση εργαλείων υποδοχής και επαγγελματικού
προσανατολισμού
 ενθαρρύνει τους συμβούλους και τους παιδαγωγούς να αναγνωρίσουν πιθανές σχέσεις
μεταξύ των διαφορετικών φάσεων της διαδικασίας: υπηρεσίες υποδοχής και επαγγελματικού
προσανατολισμού, ορισμός της προσωποποιημένης εκπαιδευτικής διαδρομής και το
μοίρασμά της με τον χρήστη των υπηρεσιών.
2.1.2 Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο
σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα)
Η ομάδα-στόχος των πελατών θα είναι ενήλικα άτομα και μετανάστες.
2.1.3 Διάρκεια της ενότητας

Αρ. Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων)
1
2
3

Εκτιμώμενος Εκτιμώμενος
αριθμός
αριθμός
ωρών
σελίδων
και
30 λεπτά
2

Πλαίσιο
των
δραστηριοτήτων
υποδοχής
επαγγελματικού προσανατολισμού
Γραφείο πληροφοριών
Έγγραφα απαραίτητα για την έναρξη μιας συνεργατικής

45 λεπτά

1
4
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4
5
6
7
8

9

σχέσης με το μετανάστη. Για παράδειγμα, το πρότυπο
συλλογής πληροφοριών για το μετανάστη, το πρότυπο
συμφωνίας με το μετανάστη
Η συνέντευξη επαγγελματικού προσανατολισμού
Έρευνα και εργαλεία αναστοχασμού πάνω στην
προηγούμενη εμπειρία με το μετανάστη
Φάκελος «Υπηρεσία υποδοχής για μετανάστες» ιστοσελίδα www.edaveneto.it
Ντοσιέ με στοιχεία/υλικό για την αξιολόγηση
Συμφωνητικό
μάθησης
μεταξύ
του
κέντρου
επαγγελματικού προσανατολισμού και του μετανάστη

30 λεπτά

Μοίρασμα της εκπαιδευτικής διαδρομής με το χρήστη.
Παράδειγμα προτύπου για την κατάρτιση του
συμφωνητικού μάθησης.

45 λεπτά

3

6

20

Σύνολο

45 λεπτά
30 λεπτά
1 ώρα
45 λεπτά

2
2
/
3
3

30 λεπτά

2.1.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα είναι ικανοί να:
 αναγνωρίζουν τα κύρια χαρακτηριστικά των εργαλείων/διαδικασιών υποδοχής και
επαγγελματικού προσανατολισμού που έχουν σχεδιαστεί για να κινητοποιούν το μετανάστη
να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
 αξιολογούν την επάρκεια των εργαλείων υποδοχής και επαγγελματικού προσανατολισμού
που έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή του μετανάστη στην εκπαιδευτική
διαδρομή και να μπορούν να δικαιολογούν τις σχετικές επιλογές (εργαλείων)
 σχεδιάζουν εργαλεία/διαδικασίες υποδοχής και επαγγελματικού προσανατολισμού
αναγνωρίζοντας δείκτες και μεθόδους επιβεβαίωσης της αποτελεσματικότητάς τους σχετικά
με τη διασφάλιση της συνέχισης του προγράμματος κατάρτισης από την πλευρά του
μετανάστη.

2.1.5 Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων
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INNO-CAREER: Ανάπτυξη πρωτότυπου
συστήματος κατάρτισης συμβούλων
επαγγελματικού προσανατολισμού
Στο τέλος της ενότητας κάθε συμμετέχων θα γράψει μια σύντομη έκθεση σχετικά με το πώς
αυτός/αυτή σκοπεύει να εφαρμόσει τη γνώση που απέκτησε στο εργασιακό του/της περιβάλλον.
2.1.6 Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών
Ο εκπαιδευτής της ενότητας χρειάζεται να είναι επιδέξιος έμπειρος ειδικός και ιδιαίτερα
εξειδικευμένος στα θεματικά πεδία της ενότητας.

2.2 Ενότητα 2: Σύνδεση του επαγγελματικού προσανατολισμού με την αγορά εργασίας
2.2.1 Σκοποί και στόχοι της ενότητας
Σκοπός της ενότητας είναι να εκσυγχρονίσει τις δεξιότητες των συμβούλων επαγγελματικού
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INNO-CAREER: Ανάπτυξη πρωτότυπου
συστήματος κατάρτισης συμβούλων
επαγγελματικού προσανατολισμού
προσανατολισμού για να δομούν τη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού όταν
εργάζονται με πελάτες που αναζητούν μια θέση εργασίας, νέες ευκαιρίες απασχόλησης και τις
δεξιότητες για να υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους πελάτες για να επιλύουν δυσκολίες που
αφορούν στην επαγγελματική επιλογή και την αλλαγή επαγγέλματος. Η ενότητα παρουσιάζει την
προσέγγιση της εστίασης στη λύση στον επαγγελματικό προσανατολισμό, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά με πολλούς πελάτες, να βελτιώσει και να επιταχύνει την
προετοιμασία ενός ατομικού σχεδίου σταδιοδρομίας.
Η ενότητα χωρίζεται σε κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο τοποθετεί την ενότητα στο πλαίσιο του
επαγγελματικού προσανατολισμού και της αγοράς εργασίας. Τα επόμενα έξι κεφάλαια (2 έως 7)
περιγράφουν τη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού σε σχέση με θέματα αγοράς
εργασίας και τα στάδιά της. Επιλέχθηκε η προσέγγιση της εστίασης στη λύση στον επαγγελματικό
προσανατολισμό, η οποία βασίζεται στις ιδέες, τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς του πελάτη στην
αγορά εργασίας. Το πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι χρησιμοποιεί μια αλληλουχία
βημάτων χωρίς να αναγνωρίζει ιδιαίτερα τις πληροφορίες για την τωρινή κατάσταση των πελατών
και επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των αναγκών αναζητώντας τη βέλτιστη διαδρομή
ικανοποίησης αυτών των αναγκών. Ο ρόλος του συμβούλου είναι να καθοδηγήσει τον πελάτη προς
ένα ρεαλιστικό στόχο και ένα ρεαλιστικό σχέδιο δράσης με τη μορφή «βοήθειας για αυτο-βοήθεια».
Το όγδοο κεφάλαιο συνοψίζει τους κύριους παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία του
επαγγελματικού προσανατολισμού και στην ποιότητά της.

2.2.2 Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο
σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα)

Ο εκπαιδευόμενος (σύμβουλος) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας θα είναι ικανός να
παρέχει επαγγελματικό προσανατολισμό σε ενηλίκους συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών.

2.2.3 Διάρκεια της ενότητας

Αρ. Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων)

Εκτιμώμενος Εκτιμώμενος
αριθμός
αριθμός
ωρών
σελίδων
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συστήματος κατάρτισης συμβούλων
επαγγελματικού προσανατολισμού
1
2
3
4
5
6
7
9

Εισαγωγή
–
Σύνδεση
του
επαγγελματικού
προσανατολισμού με την αγορά εργασίας
Η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού
Η τωρινή κατάσταση του πελάτη και ανάγκες
επαγγελματικού προσανατολισμού
Αναγνώριση της επιθυμητής μελλοντικής σταδιοδρομίας
του πελάτη
Οι ανάγκες επαγγελματικού προσανατολισμού του πελάτη
και η ικανοποίησή (ο κορεσμός) τους
Σχεδιασμός δράσεων σταδιοδρομίας και η εφαρμογή του
Μετέπειτα παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου
δράσεων σταδιοδρομίας
Διαδικασία αξιολόγησης
Σύνολο

0,5

1

1
1

5
1

1

4

1

4

0,5
0,5

2
2

0,5
6

1
20

2.2.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Οι σύμβουλοι θα γνωρίσουν πως να:
- Δομούν τη διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού σε ατομικά στάδια και
βήματα
- Χρησιμοποιούν στην πράξη την προσέγγιση της εστίασης στη λύση για τον επαγγελματικό
προσανατολισμό
- Υποστηρίζουν αποτελεσματικά τους πελάτες για να βρίσκουν λύσεις σε καταστάσεις που
σχετίζονται με τη σταδιοδρομία
- Εργάζονται με τον πελάτη για να κατασκευάσουν ένα σχέδιο σταδιοδρομίας και να τον
υποστηρίξουν στην εφαρμογή του
- Αξιολογούν, κριτικά, παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της διαδικασίας του
επαγγελματικού προσανατολισμού
2.2.5 Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων
Η επιτυχής ολοκλήρωση της ενότητας απαιτεί συμμετοχή στα δια ζώσης μαθήματα (6 ώρες) και την
παράδοση εργασιών 3-5 σελίδων για κάποια από τα ακόλουθα θέματα:
- Σύνδεση του επαγγελματικού προσανατολισμού με την αγορά εργασίας
- Η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού
- Επαγγελματικός προσανατολισμός με βάση την προσέγγιση της εστίασης στη λύση
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συστήματος κατάρτισης συμβούλων
επαγγελματικού προσανατολισμού
2.2.6 Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών
Ο εκπαιδευτής της ενότητας χρειάζεται να είναι ένας έμπειρος/επιδέξιος σύμβουλος επαγγελματικού
προσανατολισμού με μεταπτυχιακό δίπλωμα στη συμβουλευτική και τον επαγγελματικό
προσανατολισμό (master’s degree) ή σε άλλο σχετικό γνωστικό αντικείμενο. O/η
εκπαιδευτής/εκπαιδεύτρια χρειάζεται να είναι εκπαιδευμένος/-η στη προσέγγιση της εστίασης στη
λύση για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

2.3 Ενότητα 3: Αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης
2.3.1 Σκοποί και στόχοι της ενότητας
Αυτή η ενότητα στοχεύει να αναλύσει προβλήματα, μεθόδους και πλεονεκτήματα που σχετίζονται με
την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης της οποίας η σημασία έχει αναγνωριστεί για
πολλά χρόνια σε Ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, όχι μόνο όσον αφορά στην προώθηση της δια βίου
μάθησης των ενηλίκων αλλά, επίσης, στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της μονιμότητας στην
αγορά εργασίας και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Η δια βίου μάθηση είναι
καθοριστικός παράγοντας και είναι απαραίτητη για την απόλαυση ολοκληρωμένων δικαιωμάτων της
πολιτείας, στο πλαίσιο μιας αυξανόμενα διαπολιτισμικής και πολυεθνικής απασχολησιμότητας.
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συστήματος κατάρτισης συμβούλων
επαγγελματικού προσανατολισμού
Επιπλέον, διασφαλίζει την πιθανότητα της επανα-ανάπτυξης στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης και
του συνεχούς μετασχηματισμού.
Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για να:
 αναλύσει τι είναι μη τυπική και άτυπη μάθηση
 αναλύσει πως και ποιοι φορείς μπορούν να αναγνωρίσουν τη μη τυπική και άτυπη μάθηση
 παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα για το χρήστη
 παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού ώστε να υποστηρίξει το χρήστη στη
διαδικασία αναγνώρισης (της μη τυπικής και άτυπης μάθησης)
 προωθήσει την εφαρμογή των διαδικασιών αναγνώρισης στις ευρωπαϊκές χώρες

2.3.2 Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο
σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα)
Η ομάδα-στόχος πελατών των συμβούλων θα είναι ενήλικα άτομα και μετανάστες.

2.3.3 Διάρκεια της ενότητας
Εκτιμώμενος Εκτιμώμενος
Αρ. Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων)
αριθμός
αριθμός
ωρών
σελίδων
1 Περιγραφές των Ευρωπαϊκών συστημάτων για την
90 λεπτά
10
επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, τα
έγγραφα συνοψίζουν τις εκθέσεις χωρών της CEDEFOP –
«Κατάλογος επικύρωσης της άτυπης και μη τυπικής
μάθησης 2010»
2 Περιγραφή της Ευρωπαϊκής, Ιταλικής και τοπικής
90 λεπτά
5
νομοθεσίας όσον αφορά στην επικύρωση της άτυπης και
μη τυπικής μάθησης
3
Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής της δημοσίευσης
45 λεπτά
1
«Η επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στην
Ιταλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες» (69/1/1/4124/2008)
– Εστίαση στις εμπειρίες των δασκάλων στη Γαλλία και τη
Ρουμανία
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επαγγελματικού προσανατολισμού
4

5

6

7

Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής της δημοσίευσης
“Accreditare
le
Risorse
umane
a
Garanzia
dell’Occupabilità” - (ARGO – Πρόγραμμα LdV – Πιλοτικό
πρόγραμμα – I/02/B/F/PP-120221). – Εστίαση στη μεθοδολογία
που εφαρμόζεται για να επικυρωθεί η μάθηση
Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής του παραδοτέου
«Μοντέλο πιστοποίησης και τεχνικές προδιαγραφές» MATCH (Εργαλείο ταιριάσματος δεξιοτήτων άτυπης και
μη-τυπικής μάθησης για την απασχολησιμότητα και τη
δραστηριοποίηση των μεταναστών ως ενεργών πολιτών 510739-LLP-1-2010-1-IT-GRUNDTVIG-GMP22).
Εστίαση
στη λεπτομερή περιγραφή μιας κοινής μεθοδολογίας για
τη
διαδικασία
αναγνώρισης
και
επικύρωσης
προηγούμενης μάθησης
Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής του παραδοτέου
«Εννοιολογική ανάπτυξη της έρευνας γραφείου» - Η
εστίαση στην έρευνα γραφείου περιγράφει την ανάλυση
των πιο σημαντικών μελετών περίπτωσης.
Ανάλυση μιας συνθετικής περιγραφής του παραδοτέου
«Τελική συγκριτική έκθεση» - Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
MATCH
Σύνολο

45 λεπτά

1

30 λεπτά

1

30 λεπτά

1

30 λεπτά

1

6 ώρες

20

2.3.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της ενότητας θα μπορείτε να:
 γνωρίζετε την Ευρωπαϊκή και εθνική/περιφερειακή νομοθεσία
 γνωρίζετε Ευρωπαϊκά και εθνικά διαθέσιμα εργαλεία για την αναγνώριση της μη τυπικής και
άτυπης μάθησης
 γνωρίζετε τις βέλτιστες πρακτικές άλλων Ευρωπαϊκών χωρών
 διαχειρίζεστε πληροφόρηση σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για την
επικύρωση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης
 χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα εργαλεία για να διερευνάτε τις ανάγκες των χρηστών
 γνωρίζετε το τοπικό δίκτυο φορέων/υπηρεσιών έτσι ώστε να συνεργάζεστε μαζί τους και να
παρέχετε μια ολοκληρωμένη υψηλής ποιότητας υπηρεσία
 χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες στρατηγικές για να υποδεχτείτε το χρήστη και να τον βοηθάτε
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να νιώσει άνετα
γνωρίζετε ευκαιρίες τυπικής μάθησης έτσι ώστε να τονίζετε τις δεξιότητες των χρηστών και
τελικά, να τους προτείνετε την καταλληλότερη εκπαιδευτική διαδρομή
υποστηρίζετε το χρήστη να περιγράψει δεξιότητες μη τυπικής και άτυπης μάθησης που έχει
αποκτήσει
περιγράφετε τις δεξιότητες με όρους μαθησιακών αποτελεσμάτων και σύμφωνα με
συγκεκριμένο περίγραμμα
εφαρμόζετε τις επίσημες διαδικασίες επικύρωσης (εάν υπάρχουν) ή κατά περίπτωση, τις
διαθέσιμες βέλτιστες πρακτικές
μοιράζεστε τις βέλτιστες πρακτικές/διαδικασίες με άλλους συμβούλους επαγγελματικού
προσανατολισμού έτσι ώστε να δημιουργήσετε ένα «κουτί εργαλείων»

2.3.5 Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων
Στο τέλος της ενότητας κάθε συμμετέχων θα γράψει μια σύντομη έκθεση για το πως σκοπεύει να
εφαρμόσει τις γνώσεις που απέκτησε στο επαγγελματικό του/της περιβάλλον.

2.3.6 Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών
Ο εκπαιδευτής της ενότητας πρέπει να είναι επιδέξιος ανώτερος εμπειρογνώμονας και ιδιαίτερα
έμπειρος στα θεματικά πεδία της ενότητας.
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2.4 Ενότητα 4: Επαγγελματικός προσανατολισμός για την κινητικότητα
2.4.1 Σκοποί και στόχοι της ενότητας
Ο γενικός σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες γνώση και δεξιότητες
σχετικά με την έννοια της κινητικότητας και τις διαστάσεις της εστιάζοντας τόσο στην εκπαιδευτική
όσο και στην επαγγελματική κινητικότητα. Ειδικότερα, η ενότητα στοχεύει στην παρουσίαση ειδικών
στοιχείων όπως το υπάρχον θεωρητικό υπόβαθρο για την κινητικότητα, τις θετικές και αρνητικές
επιδράσεις της κινητικότητας στο άτομο, θέματα που σχετίζονται με τη συμβουλευτική και τον
επαγγελματικό προσανατολισμό που επικεντρώνεται σε θέματα κινητικότητας. Επίσης,
περιλαμβάνεται μια περιγραφή των βασικών συμβουλευτικών διαδικασιών κινητικότητας, της
συνέντευξης και τεχνικών. Τέλος, ένας άλλος σκοπός της ενότητας είναι να παρέχει στους
εκπαιδευόμενους παραδείγματα καινοτόμων εργαλείων και ασκήσεων που χρησιμοποιούνται για να
υποστηρίξουν τους ανθρώπους που εμπλέκονται στην κινητικότητα.
2.4.2 Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο
σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα)
Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μπορούν να εργαστούν με μαθητές και φοιτητές (π.χ.
μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου, φοιτητές Πανεπιστημίου) οι οποίοι σκέφτονται να πάνε στο μέλλον
στο εξωτερικό ή σε άλλη πόλη εντός της χώρας τους για σπουδές ή εργασία. Μια άλλη ομάδα-στόχος
πελατών είναι ενήλικοι οι οποίοι αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, οι οποίοι αγωνίζονται να
διαχειριστούν προβλήματα που συνδέονται με τη ζωή και την εργασία σε μια ξένη χώρα, που
ψάχνουν εκπαιδευτική και επαγγελματική πληροφόρηση και ευκαιρίες σταδιοδρομίας όπως επίσης,
άνθρωποι που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη μετάβαση.
2.4.3 Διάρκεια της ενότητας
Εκτιμώμενος Εκτιμώμενος
Αρ. Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων)
αριθμός
αριθμός
ωρών
σελίδων
1 Εισαγωγή
0,5
2
2 Η έννοια της κινητικότητας – Θεωρητικό υπόβαθρο
1,5
3
3 Η εμπειρία της κινητικότητας και οι επιδράσεις της στα
0,5
2
άτομα
4 Ευρωπαϊκή πολιτική και προοπτικές για την κινητικότητα
0,5
3
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5
6

Επαγγελματικός
προσανατολισμός
για
θέματα
κινητικότητας
Συμβουλευτική συνέντευξη, Ασκήσεις και Εργαλεία για
την κινητικότητα
Σύνολο

1

3

2

7

6
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2.4.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος αυτής της ενότητας οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:
-αναγνωρίζουν το ρόλο και τη σημασία της κινητικότητας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας γενικά
- είναι ενήμεροι για το θεωρητικό υπόβαθρο που συνδέεται με την έννοια της κινητικότητας
- γνωρίζουν για τις πολιτικές και τις προοπτικές της κινητικότητας στην Ευρώπη
- γνωρίζουν τις επιδράσεις της κινητικότητας στα άτομα και πως θα μπορούσαν να τις χειρίζονται ως
σύμβουλοι
- αποκτήσουν βασικές γνώσεις σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό για την κινητικότητα
- γνωρίζουν εργαλεία και ασκήσεις για την κινητικότητα
2.4.5 Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων
Μια εργασία και/ή μια προσομοίωση στην τάξη που θα περιλαμβάνει εφαρμογή μιας άσκησης που
συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό για την κινητικότητα. Επιπλέον, η θεωρητική γνώση που θα αποκτηθεί από τους συμβούλους μπορεί να εξεταστεί με ένα τεστ αυτοαξιολόγησης με
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 1 ή 2 ανοιχτές ερωτήσεις.

2.4.6 Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών
Ο εκπαιδευτής αυτής της ενότητας χρειάζεται να έχει εξειδικευμένη κατάρτιση στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, κατά προτίμηση, βασικό πτυχίο (Bachelor’s degree) ή μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης (Master’s degree) ή εναλλακτικά, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή κατάρτιση εντός της θέσης
εργασίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να έχει εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή άλλα, δια ζώσης
προγράμματα κατάρτισης στον επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική στο Πανεπιστήμιο ή
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οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες ή κατάρτιση στον επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική.
Επίσης, είναι ανάγκη ο εκπαιδευτής να έχει γνώση στο αντικείμενο της επαγγελματικής
κινητικότητας και να έχει εφαρμόσει στην πράξη αυτή τη γνώση (π.χ. διδασκαλία σε εργαστήρια,
σεμινάρια, συμβουλευτικές συνεντεύξεις με επίκεντρο λ.χ. την εκπαιδευτική ή/και επαγγελματική
κινητικότητα, στρατηγικές αναζήτησης εργασίας κ.ά. με εφήβους, φοιτητές Πανεπιστημίου, ενήλικες
που αντιμετωπίζουν μεταβάσεις στη σταδιοδρομία κ.ά.).
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2.5 Ενότητα 5: Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας στα άτομα
2.5.1 Σκοποί και στόχοι της ενότητας
Κατά την κρίσιμη περίοδο που διάγουμε, οι πολίτες ποικίλων ηλικιακών ομάδων αντιμετωπίζουν
μια δυσχερή κατάσταση που χαρακτηρίζεται από κοινωνικο-οικονομική μεταβλητότητα,
αβεβαιότητα, ραγδαίες και απρόσμενες αλλαγές τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι
αλλαγές που λαμβάνουν χώρα δεν επηρεάζουν μόνο τη σταδιοδρομία του ατόμου με απρόβλεπτους
τρόπους αλλά επηρεάζουν, επίσης, την προσωπική και οικογενειακή του ζωή (ΣιδηροπούλουΔημακάκου, Αργυροπούλου, & Δρόσος, 2013). Στην πραγματικότητα, στην εποχή της
μετανεωτερικότητας οι πολίτες αντιμετωπίζουν περίπλοκες καταστάσεις όπως η αύξηση της ανεργίας
και της ετεροαπασχόλησης, την τάση για συχνές αλλαγές επαγγελματικού περιβάλλοντος όπως,
επίσης, αλλαγές στις έννοιες της σταδιοδρομίας, του στυλ ζωής και του σχεδιασμού σταδιοδρομίας
(Καλίρης & Κρίβας, 2013). Στον 21ο αιώνα, η σταδιοδρομία γίνεται αντιληπτή ως ένα θέμα
σχεδιασμού ζωής και, σαφώς, περιλαμβάνει επιπρόσθετους ρόλους ζωής (Savickas, 2013). Έτσι, οι
εργαζόμενοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, σε σύγκριση με το παρελθόν, να αναλάβουν μεγαλύτερη
ευθύνη όσον αφορά στη διαχείριση της σταδιοδρομίας.
Ως συνέπεια, οι πολίτες χρειάζεται να αποκτήσουν συγκεκριμένες δεξιότητες διαχείρισης
σταδιοδρομίας σε μια δια βίου προοπτική και ταυτόχρονα, να μάθουν πώς να σχεδιάζουν τη
σταδιοδρομία τους έτσι ώστε να διατηρούν την απασχολησιμότητά τους και να αντλούν νόημα και
ικανοποίηση από τη ζωή και τη σταδιοδρομία. Επομένως, μια κρίσιμη ερώτηση ανακύπτει: «Πώς
μπορούν οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού να διαχειριστούν αυτές τις νέες συνθήκες
και να ανταποκριθούν στις διαφοροποιημένες ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών επαγγελματικής
συμβουλευτικής (Σιδηροπούλου-Δημακάκου κ.ά., 2013); Συγγράφοντας αυτό τον Οδηγό
προσπαθούμε, γενικά, να απαντήσουμε σε αυτή τη σημαντική ερώτηση. Ειδικότερα, η εκπαιδευτική
ενότητα 5 στοχεύει στην υποστήριξη των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού από
διάφορους τομείς έτσι ώστε να βοηθούν τα άτομα να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους όσον αφορά
στη διαχείριση σταδιοδρομίας, παρουσιάζοντας νέες τάσεις, προσεγγίσεις, μεθόδους και ασκήσεις
τις οποίες μπορούν οι σύμβουλοι να χρησιμοποιήσουν για να βοηθήσουν τους πελάτες τους να
αναπτύξουν ή να αναβαθμίσουν αυτού του τύπου τις δεξιότητες.
2.5.2 Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο
σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα)
Αναμένουμε ότι με την ολοκλήρωση της ενότητας οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού
που εργάζονται σε υπηρεσίες εκπαίδευσης ή απασχόλησης θα έχουν αποκτήσει βασικές και
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εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε να παρέχουν υπηρεσίες επαγγελματικού
προσανατολισμού σε διάφορες ομάδες χρηστών όπως μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου (δευτεροβάθμια
εκπαίδευση), εφήβους, φοιτητές Πανεπιστημίου, σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης, ενηλίκους
γενικά, εργαζομένους που αντιμετωπίζουν μεταβάσεις όπως επίσης και ανέργους.
2.5.3 Διάρκεια της ενότητας

Αρ. Θεματικό πεδίο (Τίτλοι κεφαλαίων)
1
2
3
4

5
6

Εισαγωγή
Δεξιότητες δια βίου διαχείρισης της σταδιοδρομίας
Ανάπτυξη δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας σε διάφορες πληθυσμιακές ομάδες
Μέθοδοι και τεχνικές ανάπτυξης δεξιοτήτων δια βίου
διαχείρισης σταδιοδρομίας: Ο ρόλος του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού
Ασκήσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας
Επίλογος
Σύνολο

Εκτιμώμενος Εκτιμώμενος
αριθμός
αριθμός
ωρών
σελίδων
0,5
2
1
8
1
2
1,5

4

1,5

7

0,5
6
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2.5.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Με την ενότητα αυτοί οι συμμετέχοντες θα είναι ικανοί να:
- Γνωρίζουν κύριες θεωρίες και προσεγγίσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης
σταδιοδρομίας με έμφαση σε μεταμοντέρνες και σύγχρονες προσεγγίσεις όπως η
Αφηγηματική Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας, η Θεωρία Μάθησης για το Τυχαίο, η Θεωρία
Αυτοαποτελεσματικότητας για τη Σταδιοδρομία
- Χρησιμοποιούν συγκεκριμένες ασκήσεις και μεθόδους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων
διαχείρισης σταδιοδρομίας
- Έχουν γνώση στοιχείων που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν την εφαρμογή των
δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας
- Ενισχύσουν τις δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής και τις πεποιθήσεις
αυτοαποτελεσματικότητας που διαθέτουν σε σχέση με την εφαρμογή παρεμβάσεων που
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σταδιοδρομίας
20
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-

-

Γνωρίζουν απαραίτητες δεξιότητες επαγγελματικής συμβουλευτικής που χρειάζονται οι
σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού για να αντιμετωπίσουν διάφορα
προβλήματα που παρουσιάζουν οι πελάτες στη βάση της πολυπλοκότητας της
επαγγελματικής ανάπτυξης
Γνωρίζουν μεθόδους αξιολόγησης σχετικά με την εκπαίδευση στις δεξιότητες διαχείρισης
σταδιοδρομίας

2.5.5 Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων
Μια εργασία και/ή μια προσομοίωση στην τάξη που θα περιλαμβάνει εφαρμογή μιας άσκησης που
συνδέεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας. Επιπλέον, η θεωρητική γνώση
που θα αποκτηθεί από τους συμβούλους μπορεί να εξεταστεί με ένα τεστ αυτοαξιολόγησης με
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και 1 ή 2 ανοιχτές ερωτήσεις.
2.5.6 Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών
Ο εκπαιδευτής αυτής της ενότητας χρειάζεται να έχει εξειδικευμένη κατάρτιση στον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό, κατά προτίμηση, βασικό πτυχίο (Bachelor’s degree) ή μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης (Master’s degree) ή εναλλακτικά, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή κατάρτιση εντός της
θέσης εργασίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να έχει εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή άλλα, δια ζώσης
προ-γράμματα κατάρτισης στον επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική στο Πανεπιστήμιο ή
οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες ή κατάρτιση στον επαγγελματικό προσανατολισμό/συμβουλευτική.
Επίσης, είναι ανάγκη ο εκπαιδευτής να έχει γνώση στο αντικείμενο της ανάπτυξης των δεξιοτήτων
διαχείρισης σταδιοδρομίας και να έχει εφαρμόσει στην πράξη αυτή τη γνώση (π.χ. διδασκαλία σε
εργαστήρια, σεμινάρια, συμβουλευτικές συνεντεύξεις με επίκεντρο λ.χ. τις δεξιότητες λήψης
αποφάσεων σταδιοδρομίας, στρατηγικές αναζήτησης εργασίας κ.ά. με εφήβους, ενηλίκους,
ανέργους, φοιτητές Πανεπιστημίου και σπουδαστές επαγγελματικής κατάρτισης).
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2.6 Ενότητα 6: Θέματα διασφάλισης ποιότητας στον επαγγελματικό προσανατολισμό
2.6.1 Σκοποί και στόχοι της ενότητας
Ο σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει θέματα διασφάλισης ποιότητας για τον επαγγελματικό
προσανατολισμό στους εκπαιδευόμενους και να εξηγήσει το ρόλο του συμβούλου επαγγελματικού
προσανατολισμού στη:
1. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας μιας υπηρεσίας επαγγελματικού προσανατολισμού.
2. Δικαιολόγηση των δαπανών ή της επένδυσης στον επαγγελματικό προσανατολισμό δείχνοντας με σαφήνεια τα αποτελέσματα προστιθέμενης αξίας που παράγονται για τα άτομα, τις
κοινότητες και τις κοινωνίες (να αυξάνουν τη θεσμική οικονομική ευθύνη)
3. Δημιουργία διαφάνειας από την προοπτική του πολίτη.
Ο δια βίου επαγγελματικός προσανατολισμός έχει λάβει αυξανόμενη προσοχή τόσο σε
Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η εργασία της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων πάνω στο δια βίου
επαγγελματικό προσανατολισμό όπως επίσης, άλλες Ευρωπαϊκές μελέτες έχουν ανοίξει το δρόμο για
δύο Ψηφίσματα του Συμβουλίου Εκπαίδευσης (το 2004 και το 2008) που έχουν υπογραμμίσει την
ανάγκη για ισχυρές υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλο το εύρος της ζωής έτσι
ώστε να εφοδιάζουν τους πολίτες με δεξιότητες για να διαχειρίζονται τη μάθηση και τη
σταδιοδρομία και τις μεταβάσεις τόσο ανάμεσα, όσο και, μέσα, στην εκπαίδευση/στην κατάρτιση
και την εργασία. Τα Ψηφίσματα έστρεψαν την προσοχή τους σε τέσσερις περιοχές προτεραιότητας.
Η διασφάλιση ποιότητας και η παροχή αποδείξεων για την ανάπτυξη πολιτικής και συστημάτων είναι
μία από αυτές τις προτεραιότητες όπως επίσης, η προτεραιότητα που περικλείει και
αλληλοσυνδέεται με όλες τις άλλες προτεραιότητες (δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας,
προσβασιμότητα, και συντονισμός υπηρεσιών) όπως έχει δείξει το έργο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για
την Πολιτική στο Δια Βίου Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ELGPN).
Η διασφάλιση ποιότητας αναφέρεται σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την
εφαρμογή, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της ποιότητας, που εφαρμόζονται για να διασφαλίσουν
ότι οι δραστηριότητες επαγγελματικού προσανατολισμού (περιεχόμενο προγραμμάτων, σχεδιασμός,
αξιολόγηση και επικύρωση των αποτελεσμάτων κ.ά.) ανταποκρίνονται στα αναμενόμενα κριτήρια
ποιότητας που τίθενται από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Οι στόχοι της ενότητας είναι να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με γνώσεις και δεξιότητες
σχετικά με το θεωρητικό υπόβαθρο της διασφάλισης ποιότητας, το εύρος και τα είδη των κριτηρίων
διασφάλισης ποιότητας και των κατευθυντήριων γραμμών και τα πρακτικά θέματα εφαρμογής μιας
διαδικασίας διασφάλισης ποιότητας μέσα στον οργανισμό στον οποίο εργάζονται (π.χ. πως να
επιλέγουν και να αναπτύσσουν κριτήρια και δείκτες ποιότητας για την υπηρεσία τους, πως να
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συλλέγουν αποδεικτικά δεδομένα (για την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών), πως να μετρούν τα
αποτελέσματα και τις επιδράσεις της παροχής υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού).

2.6.2 Ομάδα-στόχος πελατών της ενότητας (π.χ. με ποια ομάδα πελατών προετοιμάζεται ο
σύμβουλος να εργαστεί από την παρούσα ενότητα)
 Μαθητές και φοιτητές οι οποίοι λαμβάνουν σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό στη
δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, άνεργοι που λαμβάνουν υπηρεσίες
επαγγελματικής πληροφόρησης και επαγγελματικού προσανατολισμού σε δημόσιες δομές
απασχόλησης (PES structures), εφήβους, σπουδαστές αρχικής και συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης, απασχολούμενους
 Οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού οι οποίοι εργάζονται στην εκπαίδευση, την
απασχόληση και κοινωνικούς φορείς

2.6.3 Διάρκεια της ενότητας

Αρ.
1
2
3
4
5

6

Θεματικό πεδίο (τίτλοι κεφαλαίων)
Η έννοια και η αναγκαιότητα της διασφάλισης ποιότητας
στον επαγγελματικό προσανατολισμό
Ευρωπαϊκά και Διεθνή πλαίσια και κριτήρια διασφάλισης
ποιότητας στον επαγγελματικό προσανατολισμό
Το έργο του δικτύου ELGPN και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Διασφάλισης Ποιότητας
Θεωρητικό πλαίσιο – Ο κύκλος της ποιότητας – Οι συνιστώσες ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας
Ανάπτυξη κριτηρίων ποιότητας, δείκτες ποιότητας και
παραδείγματα πιθανών δεδομένων που αποδεικνύουν
την παρατήρηση κριτηρίων ποιότητας στον επαγγελματικό προσανατολισμό
Μέτρηση αποτελεσμάτων και επιδράσεων στον επαγγελματικό προσανατολισμό

Εκτιμώμενος
αριθμός
ωρών
0,5

Εκτιμώμενος
αριθμός σελίδων
2

1

10

0.5

2

1

3

1

3

0,5

4
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7
8

Ένα προτεινόμενο πλαίσιο για τη διασφάλιση ποιότητας
Συμπεράσματα
Σύνολο

1
0,5
6

5
1
30

2.6.4 Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα
Στο τέλος της ενότητας οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει επαρκή γνώση για τα ακόλουθα:
- Η έννοια και η αναγκαιότητα της διασφάλισης ποιότητας στον επαγγελματικό προσανατολισμό (προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ανάγκες που τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και οι μηχανισμοί καλύπτουν στο σύγχρονο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον)
- Ευρωπαϊκά και Διεθνή πλαίσια διασφάλισης ποιότητας και κριτήρια στον επαγγελματικό
προσανατολισμό (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τα εργαλεία επαγγελματικού
προσανατολισμού, το Καναδικό Πρότυπο για τα Σχέδια δια βίου εργασίας, το πρότυπο
μήτρας, το Ελληνικό Πρότυπο Σύστημα για τη διασφάλιση ποιότητας στον επαγγελματικό
προσανατολισμό του ΕΟΠΠΕΠ, το Εθνικό Σύστημα για τη Διασφάλιση Ποιότητας της Δια
Βίου Μάθησης Π3 κ.ά.)
- Το έργο του ELGPN και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας
- Θεωρητικό πλαίσιο – Ο κύκλος της ποιότητας – Οι συνιστώσες ενός συστήματος διασφάλισης
ποιότητας (αξίες, κριτήρια και δείκτες ποιότητας, πιθανά δεδομένα και εργαλεία μέτρησης
- Το εύρος των κριτηρίων ποιότητας, δείκτες ποιότητας και παραδείγματα πιθανών δεδομένων
που αποδεικνύουν την τήρηση κριτηρίων ποιότητας στον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ανάπτυξη κριτηρίων και δεικτών ποιότητας.
- Πρακτική μέτρηση αποδεικτικών στοιχείων για τον επαγγελματικό προσανατολισμό στη μάθηση, την εργασία κ.ά. (εκπαιδευτικά αποτελέσματα, οικονομικά αποτελέσματα και αποτελέσματα απασχόλησης, κοινωνικά αποτελέσματα)
- Μέθοδοι αύξησης της προσβασιμότητας στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού

2.6.5 Αξιολόγηση των αποκτηθέντων γνώσεων και δεξιοτήτων
Η αξιολόγηση της ενότητας περιλαμβάνει:
1)
Μια γραπτή εξέταση που στοχεύει στη διερεύνηση των γνώσεων του εκπαιδευομένου στα ακόλουθα θέματα
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Τους λόγους για τους οποίους χρειάζεται να ακολουθούνται διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού
 Τα πιο σημαντικά Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό
 Ο κύκλος της ποιότητας
 Οι συνιστώσες ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας (κριτήρια, δείκτες ποιότητας και πιθανά δεδομένα)
2)
Πιλοτική αξιολόγηση μιας υπηρεσίας επαγγελματικού προσανατολισμού όσον αφορά σε 3
προτεινόμενα κριτήρια ποιότητας. Ο εκπαιδευόμενος επιλέγει 3 κριτήρια και διεξάγει μια αυτοαξιολόγηση σχετικά με τις 4 φάσεις του κύκλου ποιότητας ACT (Δράσε)-EVALUATE (Αξιολόγησε)-DEVELOP
(Ανάπτυξε) και PLAN (Σχεδίασε)
2.6.6 Τυπικά προσόντα των εκπαιδευτών
Ο εκπαιδευτής αυτής της ενότητας χρειάζεται να έχει εξειδικευμένη κατάρτιση στον
Επαγγελματικό Προσανατολισμό, κατά προτίμηση, βασικό πτυχίο (Bachelor’s degree) ή μεταπτυχιακό
δίπλωμα ειδίκευσης (Master’s degree) ή εναλλακτικά, συνεχιζόμενη κατάρτιση ή κατάρτιση εντός της
θέσης εργασίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό.
Ο εκπαιδευτής χρειάζεται να έχει γνώσεις και εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας
που εξειδικεύονται στις υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού σε δημόσιους ή ιδιωτικούς
οργανισμούς μεταξύ ενδιαφερομένων μερών για τον επαγγελματικό προσανατολισμό (υπουργεία,
εθνικοί fora για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, ενώσεις εργοδοτών και συμβούλων κ.ά.)
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