V.I.D.E.O.
(Using Video-CV To Increase And Develop Employment Opportunities)

PROPOSALS ABOUT
COMPETENCES NEEDED TO
CREATE THE VIDEO-CV
TOOL (EN/GR)

Leonardo Da Vinci Programme

Responsible Author: INSTITUTE OF TRAINING AND
VOCATIONAL GUIDANCE – IEKEP Lifelong Learning
Programme
Co-authors: OAKE Europe

V.I.D.E.O. PROJECT

Printed on: 15/01/2010

The V.I.D.E.O. PARTNERSHIP:
1. City of Rome – Direction Training - Employment, Rome, Italy
2. EURO INNOVANET SRL, Rome, Italy
3. TRUST Technologies and Human Resources for Development and Transfer Ltd, Rome, Italy
4. Arbeitsgemeinschaft SGB II im Kreis Plön – arge. Plön, Plön, Germany
5. The Christian Youth Village Foundation of Germany – CJD Eutin, Eutin, Germany
6. INSTITUTE OF TRAINING AND VOCATIONAL GUIDANCE – IEKEP, N. Ionia – Athens, Greece
7. Polydynamo Centre of Social Intervention of Cyclades, Ermoupolis, Syros, Greece
8. OAKE Europe, Manchester, United Kingdom
Project ID: LLP-LDV/TOI/08/IT/456
WP: 6
Title: PROPOSALS ABOUT COMPETENCES NEEDED TO CREATE THE VIDEO-CV TOOL
Status
[ ] Draft
[ X ] Deliverable
[ ] Report

[ ] Public – for public use
[ ] IST – for IST programme participants only
[ ] Restricted – MU.S.EU.M consortium & PO only

Proposals about competences on which the Courseware
for operators will be focused on

I. Theoretical aspects
- General aspects
Operators will receive knowledge on:
 the impacts of unemployment to a person’s life
 lifelong learning and lifelong career guidance
 the differences between formal, non formal and informal learning
 key European documents (Objectives and benchmarks of Lisbon strategy,
European Framework of Qualifications, Key Competences for Lifelong Learning,
Council resolution on lifelong guidance)
- Specific knowledge related to the Video-CV
Operators will learn:
 the historical background of the Video-CV
 the purpose and objectives of the V.I.D.E.O. Project
 different kinds of video CVs
 the outcomes of the survey carried out by the partnership
 strong and weak points of the Video-CV
 pros & cons of video CVs
 the differences between the use of a Video-CV in comparison to a written CV
 other innovative tools -such as a digital portfolio- related to the Video-CV tool

II. Video-CV methodology
Operators will learn:
 the steps to create a Video-CV
 the structure and content of a Video-CV
 the duration and size of a Video-CV

III. Counseling/Guidance skills related to the Video-CV creation

Operators will learn:
 how to interview a person before the Video-CV creation (structure and purpose
of the interview)
 how to deal with people who are afraid of the camera
 how to choose the content of the Video-CV
 how to encourage the applicant when shooting the Video-CV
 how to advice the applicant about how to dress, speak in the camera and control
the body language

IV. Technical skills
Operators will learn:
 how to set the scene of the video shooting
 how to place the lights in a right way
 how to use a video camera
 how to transfer data from the camera to the computer
 how to use a video editing programme
 how to upload the Video-CV to the Project’s web-platform

ΠΡΟΣΆΕΙ ΧΕΣΙΚΆ ΜΕ ΣΙ ΑΡΜΟΔΙΌΣΗΣΕ ΚΑΣΆ ΣΗΝ ΟΠΟΚΑ Η
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΌ ΛΟΓΙΜΙΚΌ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΧΕΙΡΉΕΙ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΣΡΩΘΕΚ
ΣΙ
Ι. πτυχζσ Θεωρθτικι


Γενικζσ πτυχζσ επιχειρθματίεσ κα λάβουν γνϊςεισ ςχετικά με:

• τισ επιπτϊςεισ τθσ ανεργίασ ςτθν προςϊπου ηωισ
δια βίου μάκθςθ και τθ δια βίου επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ
• τισ διαφορζσ μεταξφ τθσ τυπικισ, μθ τυπικισ και άτυπθσ μάκθςθσ
• βαςικά ευρωπαϊκά ζγγραφα (ςτόχων και ςθμείων αναφοράσ τθσ Λιςαβόνασ
ςτρατθγικι, το Ευρωπαϊκό Πλαίςιο Προςόντων, τισ βαςικζσ ικανότθτεσ για τθ διά
βίου μάκθςθ, Ψιφιςμα του Συμβουλίου για τθ δια βίου προςανατολιςμό)

- Ειδικζσ γνώςεισ που ςχετίηονται με τθ βίντεο
βιογραφικό φορείσ κα μάκετε:
• το ιςτορικό των βίντεο-Βιογραφικό
• ο ςκοπόσ και οι ςτόχοι του ζργου VIDEO
• διαφορετικά είδθ βιογραφικϊν ςθμειωμάτων βίντεο
• τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ που διεξιγαγε θ εταιρικι ςχζςθ
• ιςχυρά και αδφνατα ςθμεία του βίντεο-βιογραφικό πλεονεκτιματα
• τα μειονεκτιματα των βιογραφικϊν βίντεο
• τισ διαφορζσ μεταξφ τθσ χριςθσ του βίντεο-βιογραφικό, ςε ςφγκριςθ με γραπτι
Βιογραφικό
• άλλα καινοτόμα εργαλεία, όπωσ ζνα ψθφιακό χαρτοφυλάκιο που ςχετίηονται με
τθ βίντεο- Βιογραφικό εργαλείο

II. μεκοδολογία
Οι φορείσ εκμετάλλευςθσ κα μάκετε:
• τα βιματα για να δθμιουργιςετε ζνα βίντεο-βιογραφικό ςθμείωμα
• τθ δομι και το περιεχόμενο του βίντεο-Βιογραφικό
• θ διάρκεια και το μζγεκοσ ενόσ βίντεο-CV

III. Παροχισ ςυμβουλών / προςανατολιςμοφ των δεξιοτιτων που ςχετίηονται με
τθ δθμιουργία του βίντεο-CV
Οι φορείσ εκμετάλλευςθσ κα μάκετε:
• πϊσ να πάρει ςυνζντευξθ από ζνα πρόςωπο πριν από τθν ΒΣ δθμιουργία βίντεο
(δομι και το ςκοπό τθσ ςυνζντευξθσ)
• πϊσ να αςχολθκεί με ανκρϊπουσ που φοβοφνται τθν κάμερα
• πϊσ να επιλζξει το περιεχόμενο του βίντεο-Βιογραφικό
• πϊσ κα ενκαρρυνκεί θ προςφεφγουςα, όταν γυρίςματα του βίντεο-CV
• πϊσ να ςυμβουλζσ ςτον αιτοφντα για το πϊσ να ντφνονται, μιλοφν ςτθν κάμερα
και τον ζλεγχο τθσ γλϊςςασ του ςϊματοσ

IV. Σεχνικζσ δεξιότθτεσ
βιογραφικό φορείσ κα μάκετε:
• πϊσ να ρυκμίςετε τθ ςκθνι του βίντεο γυρίςματα
• πϊσ να τοποκετιςετε τα φϊτα ςε ζνα ςωςτό τρόπο
• πϊσ να χρθςιμοποιιςει μια βιντεοκάμερα
• πϊσ να μεταφζρετε δεδομζνα από τθν κάμερα ςτον υπολογιςτι
• πϊσ να χρθςιμοποιιςετε ζνα πρόγραμμα επεξεργαςίασ βίντεο
• πϊσ να φορτϊςει το βίντεο-βιογραφικό ςτο διαδίκτυο πλατφόρμα του Έργου

