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Αυτό το Έργο χρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η παρούσα έκδοση εκφράζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δε φέρει καµία ευθύνη για οποιαδήποτε τρόπο αξιοποίησης των
πληροφοριών που συµπεριλαµβάνονται σε αυτή.
.
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Έργο βασίζεται στα LdV Έργα "Exemplo" και "Third Age

•

Ανάλυση των αναγκών των συµβούλων σταδιοδροµίας

•

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα της κατάρτισης για συµβούλους δια
βίου
διαχείρισης
σταδιοδροµίας
καθώς
και
ανάλογο
εκπαιδευτικό υλικό σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (DE, EN,
FR, IT, EL, CZ, LT).

•

Πιλοτική εφαρµογή της κατάρτισης στις χώρες όλων των
εταίρων και προσαρµογή του καινοτόµου περιεχοµένου του
στο εθνικό σύστηµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κάθε χώρας

•

∆ικτύωση µε τους αρµόδιους για τη λήψη αποφάσεων σε κάθε
χώρα

•

Πιστοποίηση του προγράµµατος κατάρτισης ως ενός
πρόσθετου προγράµµατος για συµβούλους σταδιοδροµίας

•

Ενσωµάτωση του προγράµµατος κατάρτισης στα προγράµµατα
κατάρτισης κάθε χώρας

•

∆ικτύωση µε την εικονική κοινότητα προσανατολισµού του
CEDEFOP και άλλες σχετικές πρωτοβουλίες και οργανώσεις
όπως
IAEVAG,
FEDORA
πιθανή
µεταφορά
των
αποτελεσµάτων του Έργου σε περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες.

Guidance".

ΟΜΑ∆Α ΣΤΟΧΟΣ

Σύµβουλοι Σταδιοδροµίας

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
•

•

Η βελτίωση της επαγγελµατικής επίδοσης των συµβούλων
σταδιοδροµίας µε την εισαγωγή της µεθόδου και των
εργαλείων αξιολόγησης «coaching» µε έµφαση στις δεξιότητες
που αποκτιούνται µέσω της άτυπης µάθησης.
Η ανάπτυξη ενός προγράµµατος κατάρτισης µε ενότητες που
λαµβάνουν υπόψη τη διαφορετικότητα και στόχο την παροχή
υπηρεσιών
«coaching»
(εστιάζοντας
σε
οµάδες
που
κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό) καθώς και η
πειραµατική εφαρµογή της κατάρτισης.

Μετά την παρακολούθηση του προγράµµατος κατάρτισης, οι
σύµβουλοι σταδιοδροµίας θα είναι σε θέση:
•

Να ενδυναµώνουν τους πελάτες τους (εστιάζοντας σε άτοµα
που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισµό) ώστε να προβούν
σε αλλαγές στην εκπαιδευτική και επαγγελµατική τους ζωή

•

Να βοηθούν άτοµα µε χαµηλά προσόντα να επιστρέψουν στην
εκπαίδευση µέσα από την πιστοποίηση προυπάρχουσας και
εµπειρικής µάθησης

•

Να αυξήσουν την απασχολησιµότητα
περιγράφηκαν προηγουµένως

των

πελατών

που
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