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παρόντος κειμένου εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των μελών του έργου και η Επιτροπή δεν
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies εκπονήθηκε
από την
Dr. Anja Lietzmann
Επιστημονική συνεργάτιδα
GIB Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH Berlin
Σε συνεργασία με την k.o.s GmbH, Βερολίνο:
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Sabine Dopke
Συνεργάτιδα έργου
k.o.s GmbH
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Διοικητικό Τμήμα της Γερουσίας του Βερολίνου για Θέματα Εργασίας, Ενσωμάτωσης και
Γυναίκας,
Μονάδα Επαγγελματικών Προσόντων
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Νομικές πληροφορίες
Εκδότης: Έργο «Ανακάλυψη Ικανοτήτων – Εργαλεία για το Μέλλον σας»
(«Discovering Competencies») 1

GIB Gesellschaft für Innovationsforschung und Beratung mbH
Zimmerstraße 56
10117 Βερολίνο
a.lietzmann@gib-berlin.eu
http://www.gib-berlin.eu

k.o.s GmbH
Rungestraße 18
10179 Βερολίνο
info@kos-qualitaet.de
http://www.kos-qualitaet.de

Βερολίνο, Αύγουστος 2012

1 Σε αυτό το έργο συμμετείχαν το Πανεπιστήμιο του Aarhus, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Εκπαίδευσης
(Κοπεγχάγη, Δανία), ο Οργανισμός GIB Έρευνας και Συμβουλευτικής Καινοτομίας σε συνεργασία με το
Διοικητικό Τμήμα της Γερουσίας του Βερολίνου για Θέματα Εργασίας, Ενσωμάτωσης και Γυναίκας
(Βερολίνο, Γερμανία), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος, Ελλάδα), το Ινστιτούτο Ανάπτυξης
Επιχειρηματικότητας (Λάρισα, Ελλάδα) καθώς και το Folkuniversitetet (Κρίστιανσταντ, Σουηδία). .
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Προοίμιο
Η απόκτηση προσόντων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας αποτελούν μία ολοένα και μεγαλύτερη
πρόκληση για τους νέους μετά την αποφοίτησή τους από το σχολείο. Από αυτήν την κατάσταση
πλήττονται ιδιαίτερα οι νέοι μετανάστες, καθώς συχνά τους λείπουν όχι μόνο τα τυπικά προσόντα,
αλλά και η γνώση του τοπικού εκπαιδευτικού συστήματος και της αγοράς εργασίας. Αντιμετωπίζουν
γλωσσικά προβλήματα, ενώ συχνά δεν διαθέτουν τα απαραίτητα δίκτυα που μπορούν να τους
οδηγήσουν στην απόκτηση προσόντων και την απασχόληση.
Οι νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο χρειάζονται, κατά συνέπεια, μία εξατομικευμένη υποστήριξη.
Ένας δοκιμασμένος τρόπος είναι η εστίαση στις προσωπικές ικανότητες των νέων, γιατί ακόμα
και χωρίς την τυπική ή/και αναγνωρισμένη εκπαίδευση ή εμπειρία στην αγορά εργασίας, οι νέοι
ενήλικες αποκτούν εξειδικευμένες, κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες. Ιδιαίτερα οι «κοινωνικές»
ικανότητες (soft skills) είναι καθοριστικές για την επίτευξη μίας υψηλής εργασιακής απόδοσης,
ενώ σε ορισμένους τομείς απασχόλησης είναι τα σημαντικότερα προσόντα.
Ωστόσο, όχι μόνο οι ίδιοι οι νέοι, αλλά και οι επιχειρήσεις, οι φορείς κατάρτισης και τα κέντρα
εύρεσης εργασίας αντιμετωπίζουν συχνά δυσκολίες κατά την αναγνώριση και αξιολόγηση των
υπαρχουσών ικανοτήτων. Σε αυτό έρχονται να βοηθήσουν οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων. Αυτές
οι μέθοδοι προσδιορίζουν ποιες ικανότητες υπάρχουν και ποιες δεν υπάρχουν, ακόμα και ως προς
τις απαιτήσεις μίας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής κατεύθυνσης ή θέσης στην αγορά εργασίας.
Το πρόγραμμα της Ε.Ε. «Ανακάλυψη Ικανοτήτων – Εργαλεία για το Μέλλον σας», στο πλαίσιο του
οποίου προέκυψε ο παρών Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies, έθεσε ως
στόχο τη χρήση των μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων για την υποστήριξη των νέων που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, ενώ ένα από τα σημεία
εστίασης είναι οι νέοι ενήλικες με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον
Οκτώβριο του 2010 έως το Σεπτέμβριο του 2012 στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως έργο μεταφοράς καινοτομίας Leonardo da Vinci.
Στους στόχους του έργου συγκαταλεγόταν η μεταφορά επιτυχών μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων
από τη Σουηδία, τη Δανία και τη Γερμανία προς την Ελλάδα, όπου τέτοιες μέθοδοι είναι σε μεγάλο
βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, με στόχο την αξιοποίησή τους προς όφελος των μη προνομιούχων
νέων. Ταυτόχρονα, έγινε μία προσπάθεια κατάρτισης ελάχιστων προτύπων ποιότητας για τις
μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων στη γερμανική αγορά. Το αποτέλεσμα του έργου παρουσιάζεται
στον παρόντα Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies.
Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies είναι ένα έγγραφο που εκπονήθηκε με
κύριο στόχο τη συμβολή στη διασφάλιση της ποιότητας των μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων
και που ορίζει, πέρα από γενικά πρότυπα ποιότητας, και απαιτούμενες δράσεις για το σχεδιασμό
και την οργάνωση τέτοιων μεθόδων. Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies
είναι ένα φιλόδοξο και πολυσύνθετο πόνημα που στοχεύει στην παροχή προσανατολισμού και
υποστήριξης σε όλους όσους εμπλέκονται στην εκτίμηση ικανοτήτων, χωρίς να θέλει να περιορίσει
το περιεχόμενο των επιμέρους μεθόδων.
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Εν όψει των ήδη υπαρχόντων προτύπων ποιότητας για μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων, ο Οδηγός
Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies διακρίνεται από τα εξής στοιχεία:
1. Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies στοχεύει, υπό το πρίσμα των στόχων του
έργου, σε μία συγκεκριμένη συμβολή στην υποστήριξη των νέων ενηλίκων με μεταναστευτικό
υπόβαθρο. Γι› αυτό το λόγο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαιτερότητες της εκτίμησης ικανοτήτων
σε αυτήν την ομάδα-στόχο.
2. Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies απευθύνεται σε διαφορετικές ομάδεςστόχους: τόσο στους παροχείς και σχεδιαστές των μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων, όσο και στους
χρήστες των αποτελεσμάτων αυτών των μεθόδων. Επιθυμεί να συμβάλει στη διαμεσολάβηση και
τη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στις μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων προς όφελος των
μη προνομιούχων νέων.
3. Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies είναι προσανατολισμένος στην πράξη
και έχει διαμορφωθεί κατά κύριο λόγο ως πρακτικό εργαλείο για φορείς εκτίμησης μεθόδων
εκτίμησης ικανοτήτων. Γι’ αυτό το λόγο περιλαμβάνει, εκτός από θεωρητικές περιγραφές, και
λεπτομερείς διευκρινίσεις για την εφαρμογή στην πράξη.
4. Ως περαιτέρω υλικό, ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies προσφέρει και υλικό
τεκμηρίωσης, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους παροχείς μεθόδων για την εσωτερική τους
αξιολόγηση ή/και από τους χρήστες των αποτελεσμάτων των μεθόδων για εξωτερική αξιολόγηση.
Σε αυτό το σημείο, ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies φιλοδοξεί να συμβάλει
στην τυποποίηση της τεκμηρίωσης των χρησιμοποιούμενων διαδικασιών, μεθόδων και εργαλείων.
5. Καθώς το έργο «Ανακάλυψη Ικανοτήτων» εστίασε στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών για την
ελληνική αγορά, ο Οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies αναπτύχθηκε όχι μόνο
για τη γερμανική αγορά, αλλά και συγκεκριμένα για τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς. Εδώ
λήφθηκε υπόψη το γεγονός ότι οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων δεν είναι διαδεδομένες στην Ελλάδα
και ότι οι (δυνητικοί) παροχείς αυτών των μεθόδων πρέπει να λάβουν υποστήριξη μέσω λεπτομερούς
καθοδήγησης.
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Εισαγωγή
Η αυξανόμενη σημασία του προσανατολισμού στις ικανότητες των ατόμων αποτελεί μία
από τις κύριες προκλήσεις στο σημερινό τομέα της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης. Συνοδεύεται
δε από την ανάγκη εκτίμησης των πρακτικών επαγγελματικών ικανοτήτων που αποκτήθηκαν ή/
και πρέπει να αποκτηθούν. Γι’ αυτόν το λόγο η ανάγκη εκτίμησης και καταγραφής των
υπαρχουσών ικανοτήτων αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια αντικείμενο συζήτησης της
εκπαιδευτικής πολιτικής γύρω από την ανάπτυξη και θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου
Επαγγελματικών Προσόντων, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης καθώς και την ενίσχυση της
αυτο-δραστηριοποίησης και αυτο-καθοδήγησης των ατόμων.
Στη Γερμανία, καθώς και σε πολλά άλλα ευρωπαϊκά κράτη, έχουν αναπτυχθεί και εδραιωθεί μία
σειρά από διαφορετικές προσεγγίσεις και μορφές εκτίμησης ικανοτήτων. Ο βασικός πυρήνας
αυτών των μεθόδων είναι η ακριβής και συνεπής περιγραφή των ικανοτήτων, η οποία περιλαμβάνει
το σύνολο των αποτελεσμάτων της τυπικής αλλά και της άτυπης μάθησης. Οι μέθοδοι εκτίμησης
ικανοτήτων χρησιμοποιούνται ήδη σε διαφορετικά πλαίσια: συνοδεύουν π.χ. τους στόχους και τα
περιεχόμενα προσφερόμενων προγραμμάτων μάθησης ή υποστηρίζουν την αξιολόγηση ή/και την
αποδεδειγμένη απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων ή δεξιοτήτων ενός ατόμου. Συνολικά, έχουν
αναδειχθεί διαφορετικά πεδία εφαρμογής της εκτίμησης ικανοτήτων, όπως είναι η διαπίστωση
των προϋποθέσεων μάθησης, η διαμόρφωση τρόπων μάθησης, η μέτρηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων ή η υποστήριξη του αναστοχασμού των διδασκόμενων.
Στη Γερμανία επικρατεί μία ιδιαίτερη θεσμική κατάσταση ως προς αυτήν την πτυχή. Σε αντίθεση
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία ή η Σουηδία, οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων στη
Γερμανία δεν ρυθμίζονται από το κράτος, αλλά είναι οργανωμένες σε χαμηλότερο επίπεδο με βάση
διαδικασίες κανονικοποίησης ή τυποποίησης. Κατά συνέπεια στη Γερμανία έχουν εδραιωθεί
διάφορες μέθοδοι με διαφορετική σημασία, ισχύ, εμβέλεια και λειτουργία που
χρησιμοποιούνται από φορείς ή ιδρύματα. Οι διαφορές των διαδικασιών αφορούν, μεταξύ άλλων,
το πεδίο εφαρμογής, τους τρόπους τεκμηρίωσης, τις απαιτήσεις από το προσωπικό, τους τρόπους
συλλογής στοιχείων και αξιολόγησης και την αντιμετώπιση των συμμετεχόντων. Έτσι στο παρελθόν
αναπτύχθηκαν – πέρα από τις σχετικά εδραιωμένες μεθόδους, όπως το «Kompetenzreflektor»2, το
«Berufswahlpass»3 ή το «Profilpass»4 – πολυάριθμες περαιτέρω μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων με
πεδίο εφαρμογής που δεν ξεπερνά τη μία επιχείρηση5. Αλλά και στο πλαίσιο διαφόρων έργων σε
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία και μέθοδοι για
συγκεκριμένους τομείς χρήσης και εφαρμογής της εκτίμησης ικανοτήτων. Οι διαφορές στη
σύνθεση, τη διάρθρωση και τον προσανατολισμό των μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων από τη μία
πλευρά, καθώς και ο μεγάλος αριθμός και η πολυμορφία τους από την άλλη, οδηγούν σε κάποια
σύγχυση και περιορίζουν τον αντίκτυπο και τις επιδράσεις των μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων.

2
3
4
5

Πρβλ. σχετικά: http://www.komnetz.de/index.php?id=167
Πρβλ. σχετικά: http://www.berufswahlpass.de/
Πρβλ. σχετικά: http://www.profilpass.de/
Πρβλ. σχετικά τη μέθοδο της Deutsche Bahn AG, βλ.: GI EQUAL: «Instrumente der Kompetenzfeststellung zur Optimierung der beruflichen Integration von Migrantinnen und Migranten», Darmstadt 2007,
καθώς και της Deutsche Bank
http://www.deutsche-bank-stiftung.de/soziales_selbstbewusst_in_die_ausbildung_starten.html
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Παράλληλα δεν υπάρχουν γενικές, δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές και πρότυπα
ποιότητας για τη θέσπιση, εφαρμογή και αξιολόγηση μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων. Αυτό το
γεγονός μπορεί να επιδεινώσει την ποιότητα των μεθόδων, ενώ παρατηρείται επίσης έλλειψη
διαφάνειας ως προς τρόπους και τα (ενδεχομένως αναγνωρισμένα) κριτήρια που χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή των αποτελεσμάτων των μεθόδων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι
απόλυτα σαφές το τι ακριβώς σημαίνουν τα αποτελέσματα μίας τέτοιας μεθόδου και που βασίζεται
η εγκυρότητά τους. Έτσι καθίσταται αμφίβολη η χρησιμότητα και η σημασία των αποτελεσμάτων
της εκτίμησης ικανοτήτων για τους χρήστες των αποτελεσμάτων των μεθόδων.
Μία ακόμα πρόκληση έγκειται στο γεγονός ότι οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων δεν είναι,
επί της αρχής, αυτονόητες. Ακόμα και το ίδιο το βασικό αντικείμενο των μεθόδων – δηλ. οι
ικανότητες – στερείται σαφήνειας: Η έννοια «ικανότητα» αποδίδεται με ένα ολόκληρο φάσμα
διαφορετικών εννοιών στη θεωρία και την πράξη και δεν εκφράζει ένα σταθερό ορισμό. Ο
καθορισμός ακριβών μεγεθών αναφοράς καθώς και μίας μεθοδικής προσέγγισης με βάση αυτά τα
μεγέθη είναι, κατά συνέπεια, απολύτως αναγκαίος.

Στόχοι του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών
Discovering Competencies
Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies εστιάζει σε αυτά τα προβλήματα.
Αποσκοπεί στο να συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας των μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων
παρέχοντας οδηγίες για διαρθρωτικές, μεθοδικές δράσεις. Στοχεύει επίσης στην προώθηση της
τεκμηρίωσης και διαφάνειας αυτών των μεθόδων. Με αυτόν τον τρόπο, ο Οδηγός Βέλτιστων
Πρακτικών Discovering Competencies φιλοδοξεί να συμβάλει στη γενικότερη ενίσχυση της
αποδοχής και του κύρους των μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων και των αποτελεσμάτων τους.
Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies απευθύνεται, με συγκεκριμένους
στόχους, σε δύο διαφορετικές ομάδες-στόχους: την ομάδα-στόχο των παροχέων και σχεδιαστών
μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων αφενός και την ομάδα-στόχο των χρηστών αυτών των μεθόδων
αφετέρου:
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Ομάδες-στόχοι του
Οδηγού Βέλτιστων
Πρακτικών Discovering Competencies

Ομάδα-στόχος 1

Ομάδα-στόχος 2

Οργανισμοί που αναπτύσσουν ή
εφαρμόζουν μεθόδους εκτίμησης
ικανοτήτων

Οργανισμοί που χρησιμοποιούν τα
αποτελέσματα των μεθόδων
εκτίμησης ικανοτήτων

Γενικοί στόχοι του
Οδηγού Discovering
Competencies

Αύξηση της διαφάνειας ως προς:
 τις διαδικασίες, τις μεθόδους και τα εργαλεία που παράγουν τα
αποτελέσματα των μεθόδων,
 το κύρος των αποτελεσμάτων των μεθόδων.
 Αύξηση της ποιότητας των
μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων
μέσω εντονότερου
προσανατολισμού στους στόχους
και στον αντίκτυπο

Συμβολή του
Οδηγού Discovering
Competencies
στην επίτευξη των
στόχων

Προϊόντα του
Οδηγού Βέλτιστων
Πρακτικών Discovering Competencies

 Υψηλότερη συγκρισιμότητα
διαφορετικών μεθόδων
εκτίμησης ικανοτήτων

Υποστήριξη των δύο ομάδων-στόχων μέσω παροχής επισκόπησης και
προσανατολισμού σχετικά με τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρούν οι
μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων υψηλής ποιότητας.
Es wird eine Anleitung zur systematischen und qualitätsgeleiteten Planung, Organisation und Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren geboten, um Verfahren zu
optimieren.

Es wird eine Anleitung für eine Prüfung gegeben, in deren Rahmen
festgestellt werden kann, inwiefern
Anforderungen an Kompetenzfeststellung in konkreten Verfahren berücksichtigt wurden.

Σε αυτήν ομάδα-στόχο
προσφέρεται:

Σε αυτήν την ομάδα-στόχο
προσφέρεται:

>> Προσανατολισμός,
καθοδήγηση, τεκμηρίωση και
αυτοαξιολόγηση

>> Προσανατολισμός και
εξωτερική αξιολόγηση

 Γενικά πρότυπα ποιότητας

 Γενικά πρότυπα ποιότητας

 Γενικές πρακτικές οδηγίες

 Γενικές πρακτικές οδηγίες

 Έντυπο τεκμηρίωσης για την
αυτοαξιολόγηση

 Έντυπο τεκμηρίωσης για την
εξωτερική αξιολόγηση

Σχετικά με την ομάδα-στόχο 1
Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies απευθύνεται κατ’ αρχήν και κατά
προτεραιότητα σε παροχείς, φορείς και επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή προσφέρουν μεθόδους
εκτίμησης ικανοτήτων. Προσανατολίζεται κυρίως στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν όλοι οι
οργανισμοί που προσφέρουν μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων για νέους ενήλικες με
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Παράλληλα γίνονται αναφορές και στις μεθόδους εκτίμησης
ικανοτήτων γενικά.
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Πιο συγκεκριμένα, ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies αποσκοπεί στο να
επιτελέσει τις εξής λειτουργίες για τις παρακάτω υποομάδες-στόχους:
 Για παροχείς, φορείς ή επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσφέρουν μεθόδους εκτίμησης
ικανοτήτων στο μέλλον, ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies προσφέρει
τη δυνατότητα επαλήθευσης της ποιότητας των υπαρχουσών μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων.
Με αυτόν τον τρόπο παρέχει προσανατολισμό για την επιλογή και τον έλεγχο καταλληλότητας
που θα διεξάγει ο φορέας για το δικό του σύστημα (βλ. επίσης Μέρη Α› & Β›, καθώς και το
Παράρτημα 1 του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών).
 Για παροχείς, φορείς ή επιχειρήσεις που βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης της
δικής τους μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων, ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering
Competencies προσφέρει μία ποιοτική θεμελίωση της εφαρμογής της. Ο Οδηγός μπορεί
προαιρετικά να συνδυαστεί με ένα έντυπο τεκμηρίωσης, το οποίο εκφράζει με τη μορφή
αυτοαξιολόγησης την καταλληλότητα των διαδικασιών, των μεθόδων και των εργαλείων που
θα χρησιμοποιηθούν ((βλ. Μέρη Α› & Β› καθώς και το Παράρτημα 1 του Οδηγού Βέλτιστων
Πρακτικών).
 Για παροχείς, φορείς ή επιχειρήσεις που εφαρμόζουν ήδη μεθόδους εκτίμησης
ικανοτήτων, ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies προσφέρει τη
δυνατότητα ελέγχου της καταλληλότητας της μεθόδου. Και σε αυτήν την περίπτωση, ο
Οδηγός μπορεί να συνδυαστεί προαιρετικά με ένα έντυπο τεκμηρίωσης προκειμένου να
διαπιστωθεί με τη μορφή αυτοαξιολόγησης εάν η μέθοδος πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας που
ισχύουν για τέτοιες μεθόδους (βλέπε Μέρη Α› & Β› καθώς και το Παράρτημα 1 του Οδηγού
Βέλτιστων Πρακτικών).

Σχετικά με την ομάδα-στόχο 2
Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies απευθύνεται επίσης σε μία άλλη ομάδαστόχο, η οποία είναι οι φορείς που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των μεθόδων και
ιδιαίτερα οι οργανισμοί που εργάζονται με νέους/νέες μετανάστες/-τριες. Σε αυτούς
συγκαταλέγονται οι φορείς ανάθεσης, οι επιχειρήσεις, οι εκπαιδευτικοί φορείς και τα κέντρα
εύρεσης εργασίας. Ενώ ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies προσφέρει τη
δυνατότητα στους φορείς μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων να βελτιστοποιήσουν τις
χρησιμοποιούμενες διαδικασίες, μεθόδους και εργαλεία με βάση συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας,
μπορεί να χρησιμεύσει στους χρήστες των αποτελεσμάτων των μεθόδων προκειμένου να
επαληθεύσουν την τήρηση των εν λόγω προτύπων ποιότητας. Με τη βοήθεια του Οδηγού Βέλτιστων
Πρακτικών Discovering Competencies οι χρήστες των αποτελεσμάτων των μεθόδων μπορούν
επίσης διεξάγουν μία εξωτερική αξιολόγηση της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων και να
αξιολογήσουν κατά πόσο μία μέθοδος είναι ποιοτικά θεμελιωμένη και επιστημονικά εδραιωμένη
(βλέπε Μέρη Α’ & Β’ καθώς και το Παράρτημα 2 του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών).
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Δομή και εφαρμογή του Οδηγού Βέλτιστων
Πρακτικών Discovering Competencies
Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies περιλαμβάνει τον ίδιο τον Οδηγό, ο
οποίος αποτελείται από δύο μέρη, καθώς και δύο παραρτήματα:

Οδηγός Βέλτιστων
Πρακτικών

Μέρος Α’: Γενικά πρότυπα ποιότητας

Παραρτήματα

Παράρτημα 1: Έντυπο τεκμηρίωσης Ι – Αυτοαξιολόγηση

Μέρος Β’: Γενικές πρακτικές οδηγίες

Παράρτημα 2: Έντυπο τεκμηρίωσης ΙΙ – Εξωτερική αξιολόγηση

Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε όλους τους φορείς που
αναπτύσσουν ή εφαρμόζουν μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων, αλλά δευτερευόντως και στους
εξωτερικούς χρήστες των αποτελεσμάτων των μεθόδων. Προσφέρει καθοδήγηση και στις δύο
ομάδες-στόχους ως προς τις απαιτήσεις που ισχύουν για τις μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων. Για
τους παροχείς και τους σχεδιαστές μεθόδων, ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών προσφέρει επίσης
καθοδήγηση ως προς τη συστηματική και ποιοτικά προσανατολισμένη οργάνωση της διαδικασίας.
Οι παροχείς μπορούν να βασιστούν στις παρεχόμενες πληροφορίες για να ευθυγραμμίσουν σταδιακά
τη μέθοδό τους με τις περιγραφόμενες απαιτήσεις.
Από πλευράς περιεχομένου, ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών εστιάζει στα εξής ερωτήματα:
 Τι μετράται;
 Πως μετράται;
 Γιατί μετράται;
Ο Οδηγός αποτελείται από δύο μέρη:
a) alγενικά πρότυπα ποιότητας που πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο μίας ιδανικής
μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων. Τα πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την επιλογή
και διεξαγωγή, όσο και για την αξιολόγηση μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων (Μέρος Α’).
b) γενικές πρακτικές οδηγίες ως προς τη συστηματική εργασία στο πλαίσιο των μεθόδων
εκτίμησης ικανοτήτων. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν πρακτικές περιγραφές επιμέρους πτυχών των
μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των περιεχομένων, των διαδικασιών
και των διεργασιών τους. Και οι οδηγίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την επιλογή και
διεξαγωγή, όσο και για την αξιολόγηση μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων (Μέρος Β›).
Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών εκπονήθηκε δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους νέους ενήλικες με
μεταναστευτικό υπόβαθρο. Γι› αυτό ο Οδηγός περιλαμβάνει, εκτός από γενικές διευκρινίσεις για
τις μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων, συγκεκριμένες υποδείξεις και επεξηγήσεις που θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη σε μεθόδους που αφορούν αυτήν την ομάδα-στόχο.
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Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών συνοδεύεται από δύο έντυπα τεκμηρίωσης ως παραρτήματα. Τα
έντυπα τεκμηρίωσης ακολουθούν τη δομή του Οδηγού (γενικά κριτήρια ποιότητας και πρακτικές
οδηγίες). Δίνουν τη δυνατότητα περιγραφής της εφαρμογής πραγματικών μεθόδων σε σχέση με
αυτά τα κριτήρια και τις οδηγίες. Τα παραρτήματα χρησιμεύουν όχι μόνο για την τεκμηρίωση,
αλλά και για την αξιολόγηση των μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων.
Το Παράρτημα 1 (Έντυπο τεκμηρίωσης I: Αυτοαξιολόγηση) απευθύνεται σε όλους τους
οργανισμούς, οι οποίοι εφαρμόζουν μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων και θέλουν να κάνουν κάποιους
συλλογισμούς σε σχέση με αυτές. Καθώς πρόκειται για αυτοαξιολόγηση, το εν λόγω έγγραφο
προορίζεται για εσωτερική κυρίως χρήση. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί και ως αποδεικτικό
έγγραφο έναντι τρίτων, ιδιαίτερα χρηστών των αποτελεσμάτων της μεθόδου.
Το Παράρτημα 2 (Έντυπο τεκμηρίωσης II: Εξωτερική αξιολόγηση) απευθύνεται σε όλους τους
οργανισμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων και
επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για τις μεθόδους ή/και θέλουν να κατανοήσουν
καλύτερα τα αποτελέσματα των μεθόδων. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να υποβάλλουν το έντυπο
τεκμηρίωσης ΙΙ στους παροχείς μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων και να ζητήσουν ανάλογες
πληροφορίες.

Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών – Μέρος Α’: Γενικά
πρότυπα ποιότητας
Το Μέρος Α› του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies αποτελεί μία επισκόπηση
των γενικών προτύπων ποιότητας για τις μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων. Πρόκειται για
διατομεακά πρότυπα γενικότερης εφαρμογής, τα οποία ισχύουν για όλες τις μεθόδους εκτίμησης
ικανοτήτων.
Οι οργανισμοί, οι οποίοι αναπτύσσουν ή προσφέρουν μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων, πρέπει να
περιγράφουν εκ των προτέρων και στη συνέχεια να ελέγχουν διαρκώς αυτά τα πρότυπα.
Στους οργανισμούς, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των μεθόδων, παρέχεται
προσανατολισμός ως προς τον τρόπο που θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη μία ποιοτική μέθοδος.
Τα πρότυπα ποιότητας ακολουθούν τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεθόδους εκτίμησης
ικανοτήτων.6
Με βάση τον προσανατολισμό του στην πράξη, ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies – Γενικά πρότυπα ποιότητας παρέχει τα εξής στοιχεία:
 τον ορισμό των σχετικών προτύπων ποιότητας,

6 Σύμφωνα με αυτά τα πρότυπα, οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να «τηρούν τις αρχές τις
εμπιστευτικότητας, αμεροληψίας, δικαιοσύνης και διαφάνειας.» Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Σχέδιο
συμπερασμάτων του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών που συνέρχονται στα
πλαίσια του Συμβουλίου όσον αφορά κοινές ευρωπαϊκές αρχές για τον προσδιορισμό και την επικύρωση των
ανεπίσημων και άτυπων μορφών μάθησης (19.05)(OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118, SOC 253. Βρυξέλλες
18.05.2004, σ. 5
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 περαιτέρω διευκρινίσεις και παραδείγματα που στοχεύουν στην ευκολότερη εφαρμογή των
κριτηρίων στην πράξη,
 τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που ισχύουν για την ομάδα-στόχο των νέων ενηλίκων με
μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Τα πρότυπα ποιότητας που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα οποία περιγράφονται λεπτομερώς
παρακάτω, είναι τα εξής:

1. Πρότυπα ποιότητας ως προς την εφαρμογή της μεθόδου
εκτίμησης ικανοτήτων
2. Πρότυπα ποιότητας ως προς τις μεθόδους
3. Πρότυπα ποιότητας ως προς τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης
4. Πρότυπα ποιότητας ως προς τη χρησιμότητα
5. Πρότυπα ποιότητας που ισχύουν ιδιαίτερα για την ομάδα-στόχο
των νέων ενηλίκων με μεταναστευτικό υπόβαθρο

1. Πρότυπα ποιότητας ως προς την εφαρμογή της μεθόδου
εκτίμησης ικανοτήτων
Προαιρετικότητα
Γενικά, οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να είναι προαιρετικές και όχι υποχρεωτικές, καθώς σε
διαφορετική περίπτωση δεν μπορεί να διασφαλιστεί η εμπιστοσύνη και η ειλικρίνεια που είναι
κεντρικής σημασίας σε μία τέτοια μέθοδο. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
 δεν υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμετοχής.

Προστασία δεδομένων
Το απόρρητο των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο πλαίσιο μίας μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων
αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη δημιουργία μίας ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης. Σε αυτό το πλαίσιο
θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
 συνάπτεται μία συμφωνία, η οποία απαγορεύει τη διαβίβαση πληροφοριών και δεδομένων σε τρίτους
χωρίς τη συγκατάθεση του/της συμμετέχοντα/-ουσας.
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Γνησιότητα
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να διασφαλίζουν ότι το αποτέλεσμα βασίζεται πράγματι στις
επιδόσεις του συμμετέχοντα. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
 υπάρχουν μηχανισμοί που εξασφαλίζουν ότι π.χ. ένα τεστ ή ένα δείγμα εργασίας εκπονήθηκε από τον
ίδιο το συμμετέχοντα,
 σε περίπτωση προφορικής υποβολής, ζητείται ένα χειρόγραφο τεκμήριο.

Μέτρα διασφάλισης ποιότητας
Η επιτυχία και η αποδοχή μίας μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων εξαρτάται κυρίως από την εφαρμογή
μίας διασφάλισης ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
 ορίζεται μία κατάλληλη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας, όπως π.χ. ένας εσωτερικός έλεγχος ή
μία εξωτερική, ανεξάρτητη διαδικασία παρακολούθησης,
 ορίζονται διαφανείς κατευθυντήριες γραμμές και μεθοδολογίες, οι οποίες διασφαλίζουν σε διαρκή
βάση τόσο την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων μεθόδων και του σχεδιασμού της μεθόδου
εκτίμησης ικανοτήτων, όσο και την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και την αντικειμενικότητα της
μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων,
 υπάρχουν συμβάσεις για την απόκτηση αναγνωρισμένων μεθόδων,
 οι μέθοδοι και τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί από τον ίδιο το φορέα περιγράφονται και
καταγράφονται, π.χ. με τη μορφή εγχειριδίων, οδηγών συνέντευξης και αξιολόγησης, σχεδίων
παρακολούθησης ή περιγραφών πρακτικών παραδειγμάτων,
 είναι δυνατή η αναφορά ποσοτικών δεδομένων, όπως ο αριθμός των συμμετεχόντων ή των μελών
του προσωπικού,
 το προσωπικό διαθέτει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα, παρακολουθεί επιμορφωτικά
προγράμματα και τα προγράμματα αυτά είναι κατάλληλα πιστοποιημένα (ενδεχομένως
συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των διδασκόμενων περιεχομένων και μεθόδων),
 ολόκληρη η διαδικασία της εκτίμησης ικανοτήτων υποβάλλεται σε μία τελική ανάλυση επιτυχίας και
αντικτύπου, από την οποία αντλούνται συμπεράσματα για βελτιώσεις και περαιτέρω ανάπτυξη,
 σε αυτήν την ανάλυση λαμβάνεται υπόψη, στην ιδανική περίπτωση, και η άποψη των
συμμετεχόντων.

Gender Mainstreaming
Στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων, οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη
διάσταση του φύλου. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
 η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου (gender mainstreaming) περιλαμβάνεται στις γενικές
αρχές του οργανισμού,
 κατά την επιλογή των μεθόδων και εργαλείων της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων λαμβάνονται
υπόψη, στοχευμένα και εκ των προτέρων, τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και οι καταστάσεις
διαβίωσης μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς η τυπική συμπεριφορά των ρόλων τους.
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2. Πρότυπα ποιότητας ως προς τις μεθόδους
Εγκυρότητα
Η εγκυρότητα περιγράφει κατά πόσο μία μέθοδος εκτίμησης ικανοτήτων ισχύει και κατά πόσο μετρά
πραγματικά το αντικείμενο για το οποίο προορίζεται. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται
ότι:
 η χρησιμοποιούμενη μέθοδος ανταποκρίνεται στο πλαίσιο και στο σκοπό της,
 αναγνωρίζονται και αξιολογούνται όλες οι ικανότητες / χαρακτηριστικά ικανοτήτων που
σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων,
 υπάρχει μία στενή σχέση ανάμεσα στη μέθοδο εκτίμησης ικανοτήτων και τα αποτελέσματα,
 η διαδικασία αξιολόγησης διεξάγεται χωρίς προκαθορισμένες ιδέες για τα αποτελέσματα και με
τρόπο ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα.

Αξιοπιστία
Η αξιοπιστία χαρακτηρίζει το βαθμό ακρίβειας και βασιμότητας, με τον οποίο μετράται ένα
χαρακτηριστικό ικανότητας. Τα αποτελέσματα μίας μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να είναι
κατανοητά και συνεκτικά – τα παραγόμενα αποτελέσματα πρέπει να παραμένουν ίδια ακόμα και κάτω
από διαφορετικές συνθήκες ή/και με διαφορετικούς/-ες εμπειρογνώμονες. Σε αυτό το πλαίσιο θα
πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
 χρησιμοποιούνται άρτιες, δοκιμασμένες και καλώς ορισμένες μέθοδοι,
 προτιμώνται τυποποιημένες διαδικασίες και εργαλεία,
 χρησιμοποιούνται συστηματικά καθορισμένες διαδικασίες, μέθοδοι και εργαλεία,
 πραγματοποιείται μία συστηματική εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού.

Αντικειμενικότητα
Η αντικειμενικότητα χαρακτηρίζει την ανεξαρτησία των αποτελεσμάτων μίας μεθόδου εκτίμησης
ικανοτήτων από το πρόσωπο, το οποίο διεξήγαγε τη μέθοδο. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να
διασφαλίζεται ότι:
 η αξιολόγηση δεν βασίζεται σε ερμηνείες, αλλά μόνο σε καταγεγραμμένες παρατηρήσεις.
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3. Πρότυπα ποιότητας ως προς τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης
Πιστοποίηση
Το αποτέλεσμα μίας εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να πιστοποιείται πάντοτε μέσω ενός γραπτού
αποδεικτικού στοιχείου – με τη μορφή εγγράφου ή/και πραγματογνωμοσύνης – έτσι ώστε ο
συμμετέχοντας να μπορεί να το χρησιμοποιήσει με τον κατάλληλο τρόπο και να είναι αξιοποιήσιμο από
τρίτους. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
 καταγράφονται η διάρκεια, τα περιεχόμενα και τα αποτελέσματα της εκτίμησης ικανοτήτων,
 στο πιστοποιητικό γίνονται αναφορές σε πτυχία, (τμηματικά) προσόντα, επαγγελματική εμπειρία
καθώς και (τυπικά ή άτυπα αποκτηθείσες) ικανότητες του συμμετέχοντα που διαπιστώθηκαν μέσω
της μεθόδου,
 γίνονται αναφορές σε ελλείψεις, συστάσεις υποστήριξης και δυνατότητες ανάπτυξης, έτσι ώστε να
παρέχεται η δυνατότητα εύστοχων παρεμβάσεων,
 ειδικά για την ομάδα-στόχο των μεταναστών/-τριών, λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα που
αποκτήθηκαν στη χώρα προέλευσης και αποσαφηνίζεται η αναγνώριση των εκπαιδευτικών και
επαγγελματικών πτυχίων της αλλοδαπής,
 η μορφή του πιστοποιητικού είναι κατάλληλη για περαιτέρω χρήση.

Διαφάνεια
Η επιτυχία της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παροχή στους
συμμετέχοντες της μεγαλύτερης δυνατής δυνατότητας να κατανοήσουν τι συμβαίνει σε αυτό το
πλαίσιο. Οι μέθοδοι και τα αποτελέσματα μίας εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να είναι πάντοτε
κατανοητά από τους συμμετέχοντες, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν γίνονται δεκτά, ούτε
χρησιμοποιούνται. Οι παροχείς των μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να διασφαλίσουν την
απαραίτητη διαφάνεια. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
 ορίζονται εκ των προτέρων ελάχιστες προϋποθέσεις για την παροχή ενημέρωση στους
συμμετέχοντες,
 επιδιώκεται γενικότερα μία όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή στάση και σαφήνεια απέναντι στους
συμμετέχοντες,
 για τους συμμετέχοντες στη μέθοδο εκτίμησης ικανοτήτων, υπάρχει διαφάνεια ως προς τις
διαδικασίες της μεθόδου, τις βασικές έννοιες (όπως π.χ. «ικανότητα» ή συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά ικανοτήτων), καθώς και τη χρησιμότητα, τη δυνατότητα αξιοποίησης και την
εγκυρότητα των αποτελεσμάτων,
 οι συμμετέχοντες είναι ενημερωμένοι για τους στόχους, το νόημα, τις ευκαιρίες, τα όρια και τους
κινδύνους της μεθόδου,
 διεξάγεται – στην ιδανική περίπτωση πριν από την απόφαση συμμετοχής του κάθε συμμετέχοντα –
μία πρώτη συνομιλία με το συμμετέχοντα, κατά την οποία συζητούνται οι προαναφερθείσες πτυχές,
 μετά την πρώτη συνομιλία παρέχονται διαρκή σχόλια κατά τη διεξαγωγή της μεθόδου και
πραγματοποιείται μία τελική συνομιλία αξιολόγησης,
 παραδίδεται στους συμμετέχοντες ένα πιστοποιητικό ή μία βεβαίωση συμμετοχής που αναφέρει τα
αποτελέσματα της μεθόδου,
 οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης για τα αποτελέσματα της μεθόδου
εκτίμησης ικανοτήτων.
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4. Πρότυπα ποιότητας ως προς τη χρησιμότητα
Αξιοποιησιμότητα
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να είναι αξιοποιήσιμες, δηλ. να έχουν επί της αρχής μία σαφή
χρησιμότητα τόσο για τους συμμετέχοντες, όσο ενδεχομένως και για τρίτους (π.χ. φορείς εκπαίδευσης,
επιχειρήσεις, κέντρα εύρεσης εργασίας). Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
 οι στόχοι της εκτίμησης ικανοτήτων είναι γνωστοί σε όλους τους συμμετέχοντες,
 η μέθοδος είναι σχεδιασμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι δυνατή η παραγωγή αξιοποιήσιμων
αποτελεσμάτων σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους,
 προκύπτουν αποτελέσματα, επάνω στα οποία μπορεί να βασιστεί μία περαιτέρω συμβουλευτική
διαδικασία, μία διαδικασία απόκτησης προσόντων ή μία διαδικασία επαγγελματικής ενσωμάτωσης,
 στην ιδανική περίπτωση, υπάρχει συνεργασία με τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην
αγορά εργασίας, έτσι ώστε η μέθοδος να γίνεται πραγματικά αποδεκτή από την αγορά εργασίας,
 τα αποτελέσματα καταγράφονται με τη μορφή πραγματογνωμοσύνης ή σύστασης,
 η τεκμηρίωση είναι διαμορφωμένη με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να α) είναι γενικά κατανοητή, β)
είναι διατυπωμένη αναφορικά με τον προκαθορισμένο στόχο εύρεσης εργασίας ή απόκτησης
προσόντων, γ) είναι ενημερωτική για τρίτους, δηλ. αναφέρει ενότητες της μεθόδου, βαθμίδες
προσόντων ή επίπεδα τεστ.
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5. Πρότυπα ποιότητας που ισχύουν ιδιαίτερα για την ομάδα-στόχο
των νέων ενηλίκων με μεταναστευτικό υπόβαθρο
Γλώσσα και ευκρίνεια
Η γλωσσική προσβασιμότητα στο πλαίσιο της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων είναι κεντρικής
σημασίας για την επιτυχή συμμετοχή των συμμετεχόντων. Παρότι η δομημένη χρήση μίας γλώσσας
που είναι κατανοητή από όλους τους συμμετέχοντες αποτελεί ένα στοιχείο που πρέπει να
διασφαλίζεται απέναντι σε όλες τις ομάδες-στόχους, αυτή η προϋπόθεση ισχύει ιδιαίτερα για την
ομάδα-στόχο των μεταναστών/-τριών. Η εκτίμηση ικανοτήτων σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο
συνοδεύεται από τον κίνδυνο ακούσιας εκτίμησης γλωσσικών απλώς ικανοτήτων – αντί για
εξειδικευμένες ή κοινωνικές ικανότητες – λόγω χρήσης μίας υπερβολικά δυσνόητης γλώσσας. Σε αυτό
το πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
 το γλωσσικό επίπεδο των συμμετεχόντων εκτιμάται από νωρίς, στην ιδανική περίπτωση μέσω ενός
τυποποιημένου τεστ (ως βάση πρέπει να χρησιμοποιούνται οι έξι βαθμίδες του Κοινού Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Αναφοράς – A1, A2, B1, B2, C1, C2),
 καθορίζονται από νωρίς οι γλωσσικές απαιτήσεις των εργαλείων εκτίμησης ικανοτήτων που θα
χρησιμοποιηθούν,
 οι διαδικασίες, οι μέθοδοι και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και όλες οι εργασίες που
θα ανατεθούν, έχουν προσαρμοστεί στο γλωσσικό επίπεδο των συμμετεχόντων,
 αναγνωρίζεται από νωρίς η ανάγκη γλωσσικής υποστήριξης προκειμένου να διασφαλιστεί η
επιτυχής συμμετοχή σε σεμινάρια επαγγελματικής επιμόρφωσης ή/και η ένταξη στην αγορά
εργασίας,
 χρησιμοποιούνται διατυπώσεις που ανταποκρίνονται στο γλωσσικό επίπεδο των συμμετεχόντων έτσι
ώστε να διασφαλίζεται μία όσο το δυνατόν υψηλότερη γλωσσική διαφάνεια καθ’ όλη τη διάρκεια
διεξαγωγής της μεθόδου,
 καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της μεθόδου προσφέρονται στους συμμετέχοντες δυνατότητες
γλωσσικής υποστήριξης ανάλογες με το γλωσσικό τους επίπεδο, π.χ.:
◆◆ χρήση απλών και σαφών διατυπώσεων και αποφυγή περίπλοκων εννοιών τόσο στον προφορικό,
όσο και στο γραπτό λόγο,
◆◆ εναλλακτικά, εκπόνηση / μετάφραση ενός γλωσσαρίου με περίπλοκους όρους,
◆◆ χρήση προσαρμοσμένου τρόπου ομιλίας: καθαρή άρθρωση, αργή ομιλία, συνοδευτικές μιμήσεις
και χειρονομίες,
◆◆ υποστήριξη στη μητρική γλώσσα με τη μορφή μεταφράσεων, διερμηνείας, άλλου ενημερωτικού
υλικού στη μητρική γλώσσα (π.χ. ενημερωτικά φυλλάδια, κτλ.), λεξικών, αξιοποίηση
συνεργατών που μιλούν τη μητρική γλώσσα,
◆◆ χρήση μεθόδων και εργαλείων που δεν βασίζονται στη γλώσσα, π.χ. απεικόνιση θεματικού
περιεχομένου,
◆◆ ακολουθείται μία διαλεκτική προσέγγιση, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα και
(συμπληρωματικό) χρόνο για διευκρινιστικές ερωτήσεις και για την αποσαφήνιση
παρανοήσεων και εξασφαλίζει ότι κάθε άσκηση έχει γίνει σωστά αντιληπτή χωρίς να χρειαστεί
να γίνει παρατήρηση στο συμμετέχοντα.
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Empowerment
Η ενδυνάμωση (empowerment) χαρακτηρίζει την αύξηση της αυτονομίας, της αυτοδιάθεσης και της
προσωπικής ευθύνης του συμμετέχοντα σε μία μέθοδο εκτίμησης ικανοτήτων. Στην περίπτωση των
νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, το empowerment μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Σε αυτό το
πλαίσιο θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι:
 οι συμμετέχοντες περιλαμβάνονται ενεργά σε ολόκληρη τη διαδικασία της μέτρησης ικανοτήτων
π.χ. μέσω της αναγνώρισης των αναγκών τους, της ενθάρρυνσής τους για αυτοαξιολόγηση ή της
συμμετοχής τους στη διαδικασία αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της μεθόδου,
 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας / μετά την ολοκλήρωσή της διεξάγονται ατομικές συζητήσεις
σχολιασμού με τους συμμετέχοντες,
 η μέθοδος είναι δομημένη με τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε να γίνεται αντιληπτή από τους
συμμετέχοντες ως μία πραγματική ευκαιρία διαμόρφωσης της επαγγελματικής και μελλοντικής
τους ζωής και έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να είναι πεπεισμένοι για τη δυνητική της σημασία για
την προσωπική τους εξέλιξη.

Συμπεράσματα
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να προσαρμόζονται επί της αρχής στις ιδιαιτερότητες και
τις ανάγκες των επιμέρους συμμετεχόντων ή/και της ομάδας-στόχου, δηλ. πρέπει να είναι αρκούντως
ευέλικτες και πολύπλευρες. Στην περίπτωση των νέων με μεταναστευτικό υπόβαθρο αυτή η πτυχή
αποκτά μια ιδιαίτερη διάσταση. Εδώ το ζητούμενο είναι η λήψη υπόψη των διαφορών καθώς και τη
«διαχείριση της διαφορετικότητας», η αναγνώριση της πολυμορφίας, η οποία αποσκοπεί στη
διασφάλιση της κοινωνικής συμμετοχής των συμμετεχόντων. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να
διασφαλίζεται ότι:
 το διαφοροποιημένο management περιλαμβάνεται στις γενικές αρχές του οργανισμού,
 το διαφοροποιημένο management λαμβάνεται συγκεκριμένα υπόψη κατά την επιλογή των μεθόδων
και εργαλείων της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων,
 αναγνωρίζονται επίσημα και εκτιμώνται τα τυπικά και άτυπα προσόντα που αποκτήθηκαν στη χώρα
προέλευσης,
 οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων επιλέγονται με τέτοιον τρόπο, ώστε η γλώσσα, η καταγωγή, η
κουλτούρα, η θρησκεία και ο τρόπος ζωής των συμμετεχόντων λαμβάνονται στοχευμένα υπόψη,
 η σύνθεση του προσωπικού είναι πολυπολιτισμική, εάν αυτό χρειάζεται.
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Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών – Μέρος Β’: Γενικές
πρακτικές οδηγίες
Το Μέρος Β› του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies αποτελεί μία επισκόπηση
των γενικών πρακτικών οδηγιών για μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων.
Οι πρακτικές οδηγίες περιγράφουν μία ιδανική διαδικασία σχεδιασμού και οργάνωσης των
μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων, η οποία μπορεί να χρησιμεύσει στη συστηματική προετοιμασία,
επιλογή, θεμελίωση, εφαρμογή, αξιολόγηση και περαιτέρω συλλογισμό για τέτοιες μεθόδους. Οι
πρακτικές οδηγίες μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις μεθόδους. Ο βασικός πυρήνας των
πρακτικών οδηγιών είναι τα επιμέρους σετ ερωτήσεων. Οι οργανισμοί που αναπτύσσουν ή
εφαρμόζουν μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων μπορούν, μέσω των σετ ερωτήσεων, να διασφαλίσουν
το βέλτιστο σχεδιασμό της μεθόδου διατυπώνοντας απαντήσεις στα σετ ερωτήσεων για τη μέθοδό
τους, σύμφωνα με τους συγκεκριμένους στόχους του εκάστοτε οργανισμού. Από την άλλη πλευρά,
οι πρακτικές οδηγίες παρέχουν προσανατολισμό στους οργανισμούς που χρησιμοποιούν τα
αποτελέσματα των μεθόδων ως προς τον τρόπο, με τον οποίο πρέπει να σχεδιάζεται και να
οργανώνεται μία μέθοδος υψηλής ποιότητας και ποια στοιχεία πρέπει να ορίζονται στο πλαίσιο
αυτής της διαδικασίας.
Ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies – Γενικές πρακτικές οδηγίες
περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:
 διαφορετικά θεματικά πεδία, τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε αυτό το πλαίσιο,
 μία απαρίθμηση των σχετικών ερωτήσεων, οι οποίες πρέπει να αποσαφηνίζονται για κάθε
θεματικό πεδίο,
 διευκρινίσεις και παραδείγματα για κάθε θεματικό πεδίο για τους σκοπούς της σαφέστερης
παρουσίασης,
 τις ιδιαίτερες απαιτήσεις στην περίπτωση της ομάδας-στόχου των νέων με μεταναστευτικό
υπόβαθρο.
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Die relevanten Fragestellungen, die Berücksichtigung finden sollten und im Folgenden detailliert
dargestellt werden, sind:

1. Τι θέλω να επιτύχω;

Στόχος της μεθόδου εκτίμησης
ικανοτήτων

2. Για ποιον θέλω να επιτύχω
κάτι;

Ορισμός της ομάδας-στόχου της
μεθόδου

3. Που εστιάζει η μέθοδος;

Αντικείμενο: Ο δικός μας ορισμός
της έννοιας «ικανότητα»

4. Ποιες απαιτήσεις υπάρχουν
από πλευράς εξοπλισμού;

Γενικές προϋποθέσεις και
εξοπλισμός

5. Ποιες απαιτήσεις υπάρχουν
από πλευράς προσωπικού;

Προσωπικό, προσόντα και
ικανότητες

6. Πως εφαρμόζεται και
μετράται συγκεκριμένα το
αντικείμενο;

Κανόνες, διαδικασίες, μέθοδοι και
εργαλεία

7. Πως καταγράφονται οι
πληροφορίες που
συλλέγονται;

Τεκμηρίωση και αποδεικτικά
στοιχεία
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1. Τι θέλω να επιτύχω;
Στόχος της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων

Ερωτήσεις
πρακτικής
εφαρμογής

Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων μπορούν να ακολουθούν πολύ
διαφορετικούς στόχους. Προκειμένου να είναι χρήσιμες για τους
συμμετέχοντες, οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να ακολουθούν εκ
των προτέρων καθορισμένους στόχους. Άρα σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει
να διευκρινίζεται:
 Τι ακριβώς θέλει να επιτύχει η μέθοδος εκτίμησης ικανοτήτων σας;
 Σε ποια συγκεκριμένα αποτελέσματα στοχεύει η εκτίμηση ικανοτήτων
σας;

Αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι ο προσδιορισμός των στόχων της
μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων.

Διευκρινίσεις και
παραδείγματα

Ορισμένα παραδείγματα στόχων για μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων είναι
τα εξής:
 συστηματική καταγραφή των ικανοτήτων, τεχνικών δεξιοτήτων και
προσόντων,
 προσέγγιση μεταξύ των ατομικών ικανοτήτων και των συγκεκριμένων
απαιτήσεων της αγοράς εργασίας,
 πιστοποίηση εξειδικευμένων ικανοτήτων και ικανοτήτων που
αποκτήθηκαν άτυπα,
 υποστήριξη κατά τον επαγγελματικό προσανατολισμό ή/και το
σχεδιασμό εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας,
 ενίσχυση της επαγγελματικής απασχολησιμότητας,
 ενίσχυση της αυτονομίας, της αυτοπεποίθησης και της προσωπικής
ευθύνης,
 συστάσεις για περαιτέρω δυνατότητες κατάρτισης και προώθησης.

Ιδιαιτερότητες
της ομάδαςστόχου
μετανάστες/τριες

Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων για νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο
θα πρέπει να καταγράφουν τα ατομικά δυνατά σημεία, τις προοπτικές και
τους προσωπικούς πόρους, ενώ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και
πολιτισμικές πτυχές. Ένας σημαντικός στόχος θα πρέπει να είναι η
καταγραφή και των ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί άτυπα ή/και στη
χώρα προέλευσης (π.χ. στο πλαίσιο επαγγελματικής πρακτικής). Επίσης θα
πρέπει να καταγράφονται και οι γλωσσικές ικανότητες (γνώση Γερμανικών,
ξένες γλώσσες).
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2. Για ποιον θέλω να επιτύχω κάτι;
Ομάδα-στόχος

Ερωτήσεις
πρακτικής
εφαρμογής

Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων μπορούν να απευθύνονται σε πολύ
διαφορετικές ομάδες-στόχους. Καθώς η ομάδα-στόχος επηρεάζει σε
σημαντικό βαθμό τον προσανατολισμό του περιεχομένου της μεθόδου, η
ομάδα-στόχος θα πρέπει να αποσαφηνίζεται από νωρίς. Άρα σε αυτό το
πλαίσιο θα πρέπει να διευκρινίζεται:
 Για ποιον ακριβώς πρέπει να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι με
την εκτίμηση ικανοτήτων σας;
 Με ποιον τρόπο λαμβάνεται υπόψη η ομάδα-στόχος κατά το σχεδιασμό
και την εφαρμογή της μεθόδου;
 Πόσο ομοιογενής ή ετερογενής είναι η ομάδα-στόχος και ποιες
επιπτώσεις έχει αυτό στο σχεδιασμό της μεθόδου;
 Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες για τη
συμμετοχή τους, σύμφωνα με τον ορισμό σας; Πως διαπιστώνετε και
ελέγχετε αυτές τις προϋποθέσεις; Τι συμβαίνει με τους συμμετέχοντες
που δεν πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις;

Αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι ο καθορισμός της/των ομάδαςστόχου/ομάδων-στόχων της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων.

Διευκρινίσεις και
παραδείγματα

Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει γενικά να απευθύνονται σε
ομάδες-στόχους που είναι σχετικά ομοιογενείς, καθώς σε διαφορετική
περίπτωση ενδέχεται να μην ταιριάζουν απόλυτα ή/και να μην αντιστοιχούν
στις ανάγκες της ομάδας-στόχου.

Ιδιαιτερότητες
της ομάδαςστόχου
μετανάστες/τριες

Η ευαισθησία απέναντι στην ομάδα-στόχο είναι κεντρικής σημασίας σε
μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων για νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο.
Οι πολιτισμικές πτυχές πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη. Συνιστάται
επίσης ο συνδυασμός της εκτίμησης ικανοτήτων με την παροχή συμβουλών
για την αναγνώριση προσόντων της αλλοδαπής, επαγγελματική
καθοδήγηση και δυνατότητες επακόλουθης επαγγελματικής επιμόρφωσης.
Επίσης θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο γεγονός ότι η ομάδα-στόχος
«άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο» μπορεί να είναι πολύ ετερογενής ως
προς το πολιτισμικό, κοινωνικό και μορφωτικό της υπόβαθρο. Αντί για τη
χρήση μίας καθολικής μεθόδου για αυτήν την ομάδα-στόχο θα πρέπει, κατά
συνέπεια, να εξεταστεί ποιες (διαφορετικές) μέθοδοι θα μπορούσαν να είναι
κατάλληλες για ποιες ομάδες ατόμων.
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3. Που εστιάζει η μέθοδος;
Αντικείμενο: Ο δικός μας ορισμός της έννοιας «ικανότητα»

Ερωτήσεις
πρακτικής
εφαρμογής

Η έννοια «ικανότητα» είναι περίπλοκη και δεν εφαρμόζεται με ενιαίο
τρόπο. Γι’ αυτόν το λόγο είναι απαραίτητος ένας ακριβής εννοιολογικός
προσδιορισμός σε διάφορα επίπεδα αφαίρεσης. Πρέπει να διευκρινιστεί εκ
των προτέρων:

 Τι σημαίνει για εσάς ικανότητα στο δεδομένο πλαίσιο;

 Ποιοι τομείς ικανοτήτων λαμβάνονται υπόψη και αναλύονται στη
μέθοδό σας;
 Πως ορίζετε τους τομείς ικανοτήτων;
 Ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ικανότητας αφορούν το
δεδομένο πλαίσιο και αναλύονται;
 Πως ορίζετε τα χαρακτηριστικά ικανότητας;
 Σύμφωνα με ποιους δείκτες αποφασίζετε εάν υπάρχει ένα
συγκεκριμένο χαρακτηριστικό ικανότητας;

Αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι ο προσδιορισμός όλων των
κεντρικών εννοιών και η μετατροπή τους σε λειτουργική μορφή (operationalization). Ο αριθμός των σχετικών τομέων ικανοτήτων περιορίζεται. Στο
πλαίσιο της μετατροπής των εννοιών σε λειτουργική μορφή είναι πολύ
σημαντικό η επιλεγμένη έννοια της «ικανότητας» να μεταφερθεί από το
αφηρημένο σε ένα λεπτομερές επίπεδο, το οποίο θα επιτρέψει την
παρατήρηση, μέτρηση και ενδεχόμενη διαβάθμιση των συγκεκριμένων
χαρακτηριστικών ικανότητας που έχουν οριστεί. Διασφαλίζεται η σαφής
και ενιαία κατανόηση της «ικανότητας» από όλους τους συμμετέχοντες.

Διευκρινίσεις και
παραδείγματα

Ως βασικοί τομείς ικανοτήτων (στους οποίους μπορούν να προστεθούν
περισσότεροι) αναφέρονται οι εξής:
 Εξειδικευμένες ικανότητες
 Μεθοδικές ικανότητες
 Κοινωνικές ικανότητες
 Προσωπικές ικανότητες
Εδώ θα πρέπει να λαμβάνονται γενικά υπόψη τυπικές και άτυπες
ικανότητες.
Ορισμένα παραδείγματα χαρακτηριστικών ικανότητας είναι τα εξής:
 Συνεργασία με άλλους
 Επικοινωνιακή ικανότητα
 Κριτική ικανότητα
 Γλωσσική ικανότητα
 Πολυπολιτισμική ικανότητα
 Συναισθηματική νοημοσύνη
 Εργατικότητα
 Ευελιξία
 Συναισθηματική ταύτιση
 Υπευθυνότητα
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Ιδιαιτερότητες
της ομάδαςστόχου
μετανάστες/τριες

Οι εκτιμήσεις ικανοτήτων σε νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο πρέπει να
φροντίζουν να καταγράφουν την πολυγλωσσία ως ικανότητα. Και η ίδια η
μετανάστευση είναι συχνά συνδεδεμένη με την απόκτηση (άτυπων)
ικανοτήτων, οι οποίες θα πρέπει να διαπιστώνονται.

4. Ποιες απαιτήσεις υπάρχουν από πλευράς εξοπλισμού;
Γενικές προϋποθέσεις και εξοπλισμός

Ερωτήσεις
πρακτικής
εφαρμογής

 Σημαντικά στοιχεία είναι επίσης ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις. Σε
αυτό το πλαίσιο πρέπει να διευκρινιστεί:
 Ποιες ανάγκες εγκαταστάσεων ή/και εξοπλισμού υπάρχουν για τη
μέθοδό σας;
 Πως θα διαμορφώσετε τις εγκαταστάσεις σας; Τι είδους ατμόσφαιρα
θέλετε να επικρατεί;
 Ποια υλικά χρειάζονται και υπάρχουν διαθέσιμα;

Αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι η αποσαφήνιση των αναγκών σε
εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.

Διευκρινίσεις και
παραδείγματα

Στους παράγοντες συγκαταλέγεται εδώ π.χ. η δημιουργία μίας
εμπιστευτικής ατμόσφαιρας. Επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται εξωτερικοί
παράγοντες ενόχλησης (π.χ. τηλέφωνα, κυκλοφορία ατόμων).

Ιδιαιτερότητες
της ομάδαςστόχου
μετανάστες/τριες

Στον εξοπλισμό πρέπει να περιλαμβάνονται λεξικά ή άλλα μεταφραστικά
βοηθήματα.
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5. Ποιες απαιτήσεις υπάρχουν από πλευράς προσωπικού;
Προσωπικό

Ερωτήσεις
πρακτικής
εφαρμογής

Η στοχευμένη αξιοποίηση του προσωπικού σε μεθόδους εκτίμησης
ικανοτήτων είναι κεντρικής σημασίας. Πρέπει να διευκρινιστεί εκ των
προτέρων:
 Ποια μέλη του προσωπικού σας θα διεξάγουν την εκτίμηση ικανοτήτων;
 Ποια προαπαιτούμενα θα ορίσετε για το προσωπικό σας προκειμένου να
επιτύχει τους παραπάνω στόχους / ομάδες στόχων και να μετρήσει τις
ικανότητες σύμφωνα με την έννοια που προαναφέρθηκε;

Αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι ο προσδιορισμός του προσωπικού
που θα αξιοποιηθεί και τα προαπαιτούμενα / προσόντα του.

Διευκρινίσεις και
παραδείγματα

Τα προαπαιτούμενα του προσωπικού μπορούν να περιλαμβάνουν:
 Υψηλή εξειδικευμένη και μεθοδική ικανότητα
 Εμπειρία με την ομάδα-στόχο
 Παιδαγωγικά/ψυχολογικά ή συγκρίσιμα επαγγελματικά προσόντα
 Πολυετής εμπειρία στη διεξαγωγή μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων
 Συμβουλευτική ικανότητα και ενδεχομένως εκπαίδευση ως παρατηρητής
 Καλή γνώση της σχετικής αγοράς εκπαίδευσης και εργασίας
 Στην ιδανική περίπτωση, τυπικά επαγγελματικά προσόντα στην εκτίμηση
ικανοτήτων
Οι υποχρεώσεις, για τις οποίες δεσμεύεται ένας οργανισμός έναντι του
προσωπικού του, μπορούν να είναι οι εξής:
 Εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για το προσωπικό, που
διεξάγονται εκ των προτέρων ή/και τακτικά Αυτά τα σεμινάρια πρέπει
να είναι πιστοποιημένα και να περιέχουν πληροφορίες για τη μέθοδο
εκτίμησης ικανοτήτων, τις μεθόδους και τα περιεχόμενα της
εκπαίδευσης καθώς και τον αριθμό των ωρών.
 Συζητήσεις περιπτώσεων, στοχασμός μεταξύ συναδέλφων, εποπτεία
 Άδεια για διαδικασία τεστ

Ιδιαιτερότητες
της ομάδαςστόχου
μετανάστες/τριες

Η εργασία με την ομάδα-στόχο νέοι με μεταναστευτικό υπόβαθρο
συνεπάγεται ιδιαίτερες απαιτήσεις από το προσωπικό:
 Πολυπολιτισμικές ικανότητες
 Γνώση των μεταναστευτικών βιογραφιών
 Στην ιδανική περίπτωση, χρήση ομάδων πολυπολιτισμικής σύνθεσης
 Ειδικά σεμινάρια σχετικά με τη διεξαγωγή μεθόδων εκτίμησης
ικανοτήτων σε αυτήν την ομάδα-στόχο
 Εάν χρειάζεται, θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος ένας διερμηνέας.
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6. Πως μετράται το αντικείμενο;
Διαδικασίες, μέθοδοι & εργαλεία

Ερωτήσεις
πρακτικής
εφαρμογής

Υπάρχει μία πολύ μεγάλη γκάμα διαδικασιών, μεθόδων και εργαλείων που
χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων. Γι’
αυτό είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται εκ των προτέρων
συγκεκριμένες αποφάσεις σχετικά με τη μεθοδική προσέγγιση. Πρέπει να
καθοριστούν τα εξής:
 Πως θα διασφαλίσετε την αντικειμενική μέτρηση των ικανοτήτων;
 Ποιες διαδικασίες / μεθόδους / εργαλεία θα χρησιμοποιήσετε; Γιατί
θεωρείτε πως αυτές οι διαδικασίες / μέθοδοι / εργαλεία είναι κατάλληλα
για τη μέτρηση της ικανότητας υπό την έννοια που προαναφέρθηκε;
 Έχουν προσαρμοστεί οι διαδικασίες / μέθοδοι / εργαλεία στους στόχους,
στην ομάδα-στόχο και στο ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο;
 Πως διασφαλίζετε την επιστημονικότητα των μεθόδων;
 Είναι τυποποιημένα, ελεγμένα και αξιολογημένα τα εργαλεία που θα
χρησιμοποιήσετε; Διατηρείτε μια ανοιχτή στάση απέναντι σε νέα
εργαλεία, τα οποία ενδέχεται να έχουν δοκιμαστεί μόνο σε περιορισμένο
βαθμό; Ποιος διαπιστώνει νέες μεθόδους (αποσαφήνιση ευθυνών);
 Ποια είναι η έκταση και η διάρκεια της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων;
 Με ποιες επιστημονικές (ενδεχομένως τυποποιημένες) μεθόδους
συγκεντρώνονται και αξιολογούνται οι πληροφορίες και τα δεδομένα
που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων;
 Καταρτίζονται γραπτές διευκρινίσεις για τις χρησιμοποιούμενες
διαδικασίες, μεθόδους και εργαλεία;

Αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι ο προσδιορισμός του τρόπου
οργάνωσης των μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων και των διαδικασιών,
μεθόδων και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν.

Παρατηρήσεις,
διευκρινίσεις

Η διαδικασία πρέπει να περιλαμβάνει μία περιγραφή του
χρονοδιαγράμματος. Ένα παράδειγμα ενός πολυφασικού μοντέλου
εκτίμησης ικανοτήτων είναι το εξής:
1. Εισαγωγική συνομιλία και παροχή συμβουλών, συμπεριλαμβανομένης της
αμοιβαίας αποσαφήνισης της διεξαγωγής της μεθόδου, των
ευκαιριών και των κινδύνων, καθώς και μίας τελικής συμφωνίας ως
προς τους στόχους

2. Εκτίμηση ικανοτήτων
3. Αναγνώριση ικανοτήτων
4. Έλεγχος στόχων (σύγκριση με τους συμφωνημένους στόχους),
καταληκτικά σχόλια και ενδεχόμενη παροχή συμβουλών για
περαιτέρω δράση
5. Τεκμηρίωση των ικανοτήτων
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Παρατηρήσεις,
διευκρινίσεις

Στη μέθοδο περιλαμβάνεται και η λήψη απόφασης σχετικά με το εάν η
εκτίμηση ικανοτήτων αφορά μόνο μία δεδομένη χρονική στιγμή ή εάν
πρέπει να πραγματοποιηθεί μία πιο μακροπρόθεσμη, συστηματική
παρακολούθηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να επίσης να διευκρινιστεί ο βαθμός, στον οποίο
θα εμπλακούν στη μέθοδο άλλοι εξωτερικοί οργανισμοί, εταίροι και
πραγματογνώμονες, και εάν θα χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό επίπεδο ένας
εκπαιδευτής για την παροχή συμβουλών και την υποστήριξη των
συμμετεχόντων.
Οι μεθοδικές επιλογές στις μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων μπορούν να
είναι:
 Ομαδική ή ατομική εργασία
 Αυτοαξιολόγηση ή αξιολόγηση από τρίτους. Η αξιολόγηση μπορεί να
γίνεται π.χ. από έναν οργανωτή ή εκπαιδευτή, αλλά και από άλλους
συμμετέχοντες στη μέθοδο εκτίμησης ικανοτήτων. Μπορούν επίσης να
περιληφθούν πρόσωπα που δεν ανήκουν στη μέθοδο εκτίμησης
ικανοτήτων, όπως προϊστάμενοι ή σύμβουλοι από το χώρο εργασίας.
Τα παρακάτω τυπικά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο
των μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων:
 Ατομικές και ομαδικές συζητήσεις
 (Ημι-)δομημένες συνεντεύξεις
 Παιχνίδια ρόλων
 Γραπτές και προφορικές εργασίες
 Πρακτικές ασκήσεις και εργασίες
 Διαδικασίες τεστ (π.χ. μηχανογραφημένα τεστ)
 Καθορισμός χαρακτηριστικών (profiling)
 Αναλύσεις προοπτικών
 Κέντρο αξιολόγησης
 Δείγματα εργασίας
Ένα συστατικό στοιχείο πολυάριθμων διαδικασιών είναι η παρακολούθηση
των συμμετεχόντων. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να διευκρινιστούν τα
εξής:
 Γενικές αρχές παρατήρησης («πρώτα παρατηρούμε, μετά σημειώνουμε»,
κτλ.)
 Απαιτήσεις από τους/τις παρατηρητές/-τριες
 Απαιτούμενος αριθμός και ενδεχόμενη εναλλαγή των παρατηρητών
 Κατάρτιση και διευκρίνιση ενός εντύπου παρατηρητή
 Διευκρίνιση των σφαλμάτων παρακολούθησης
Τέλος, στο πλαίσιο των μεθοδικών συλλογισμών σε σχέση με την
αξιολόγηση των πληροφοριών, πρέπει να ληφθούν υπόψη δύο διαστάσεις:
 Πρέπει να υπάρχει ένα μοντέλο για τη μεθοδική αξιολόγηση των
συλλεγόμενων πληροφοριών και δεδομένων. Το προσωπικό πρέπει να
είναι εξοικειωμένο με αυτό το μοντέλο.
 Συστατικό στοιχείο αυτού του μοντέλου πρέπει να είναι κανόνες, οι
οποίοι αποκλείουν τις ατομικές ερμηνείες και ευνοούν τις αντικειμενικές
μεθόδους

28

DISCOVERING COMPETENCIES // Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών

Ιδιαιτερότητες
της ομάδαςστόχου
μετανάστες/τριες

Κατά την επιλογή των μεθόδων και των εργαλείων πρέπει να ληφθεί
απαραιτήτως υπόψη το γλωσσικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Συνίσταται
η χρήση μεθόδων που δεν βασίζονται στη γλώσσα και ενδεχομένως η χρήση
στοιχείων πρακτικής.

6.
7. Πως καταγράφονται οι πληροφορίες που συλλέγονται;
Τεκμηρίωση

Ερωτήσεις
πρακτικής
εφαρμογής

Η τεκμηρίωση της διεξαγωγής της μεθόδου και των αποτελεσμάτων είναι
κεντρικής σημασίας, προκειμένου να πληρούνται οι απαιτήσεις
αξιοποιησιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας. Κατά συνέπεια, θα
πρέπει να διευκρινιστεί:
 Με ποιες επιστημονικές (ενδεχομένως τυποποιημένες) μεθόδους
καταγράφονται οι πληροφορίες και τα δεδομένα που συλλέγονται κατά
τη διάρκεια της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων;
 Πως καταγράφετε τις πληροφορίες έτσι ώστε να μπορούν στη συνέχεια
να αξιολογηθούν με λογικό και αξιόπιστο τρόπο;

Αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα αυτού του βήματος είναι ο καθορισμός του τρόπου
τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη μέθοδο.

Διευκρινίσεις και
παραδείγματα

Υπάρχουν αναγνωρισμένες, τυποποιημένες μέθοδοι τεκμηρίωσης, οι οποίες
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως ερεθίσματα.7

7

7 Πρβλ. σχετικά «My Competence Portfolio» www.uvm.dk, «Zertifikat – Zusammenfassung der Ergebnisse
der Potenzialermittlung» (βλέπε «Toolbox», http://www.discovering-competencies.eu/de/products-2),
«Transversale Kompetenzfeststellung am Arbeitsplatz oder im Ausbildungszusammenhang» (βλέπε «Toolbox», http://www.discovering-competencies.eu/de/products-2)
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Παράρτημα 1 – Έντυπο τεκμηρίωσης I:
Αυτοαξιολόγηση
Για χρήση από οργανισμούς που εφαρμόζουν μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων
Το Έντυπο τεκμηρίωσης Ι: Αυτοαξιολόγηση απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς, οι οποίοι
επιθυμούν να εφαρμόσουν μελλοντικά μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων ή τις εφαρμόζουν ήδη και
θέλουν να προβούν σε κάποιους συλλογισμούς σε σχέση με αυτές. Το έντυπο συμπληρώνεται από
αυτούς τους οργανισμούς.
Εάν οι οργανισμοί δεν διαθέτουν ακόμα μία ολοκληρωμένη, διαρθρωμένη και ποιοτικά
προσανατολισμένη διαδικασία ή/και δεν διαθέτουν ακόμα κάποια σχετική τεκμηρίωση, το Έντυπο
τεκμηρίωσης Ι προσφέρεται ως ένα τέτοιο εργαλείο. Εδώ μπορούν να καταγραφούν τα εξής:
 εάν και με ποιον τρόπο λήφθηκαν υπόψη τα γενικά πρότυπα ποιότητας (που περιγράφονται
στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies, Μέρος Α›) σε μία μέθοδο εκτίμησης
ικανοτήτων,
 εάν και με ποιον τρόπο λήφθηκαν υπόψη οι γενικές πρακτικές οδηγίες (που περιγράφονται
στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies, Μέρος Β›) σε μία μέθοδο εκτίμησης
ικανοτήτων.
Σε ένα περαιτέρω βήμα, το έντυπο τεκμηρίωσης Ι μπορεί να χρησιμεύσει στην καθοδηγούμενη
αυτοαξιολόγηση διαδικασιών και πρακτικών. Υπό αυτήν την έννοια, το έντυπο τεκμηρίωσης 1
προορίζεται κυρίως για εσωτερική χρήση με στόχο τη διασφάλιση ποιότητας από τους
οργανισμούς που προσφέρουν μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων.
Επί της αρχής, ωστόσο, το έντυπο τεκμηρίωσης Ι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αποδεικτικό
έγγραφο έναντι τρίτων, ιδιαίτερα χρηστών των αποτελεσμάτων της μεθόδου. Το πλεονέκτημα
αυτής της προσφερόμενης, λεπτομερούς μορφής τεκμηρίωσης έγκειται στο γεγονός ότι οι χρήστες
των αποτελεσμάτων της μεθόδου μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα πως προκύπτουν τα
αποτελέσματα και ποια είναι η χρησιμότητά τους. Έτσι μπορεί να ακολουθείται μία πρακτική, όπου
π.χ. το έντυπο τεκμηρίωσης Ι συμπληρώνεται και διαβιβάζεται τακτικά για τους σκοπούς της
διαφάνειας της μεθόδου, είτε με πρωτοβουλία του παροχέα, είτε μετά από αίτημα τρίτου. Σε αυτό
το σημείο θα πρέπει να βρεθεί μία ισορροπία ανάμεσα στην απαίτηση διαφάνειας της μεθόδου και
την ανάγκη προστασίας της εσωτερικής τεχνογνωσίας του οργανισμού από καταχρήσεις τρίτων.
Επί της αρχής, το έντυπο τεκμηρίωσης Ι ακολουθεί τη δομή και τη λογική του Οδηγού Βέλτιστων
Πρακτικών Discovering Competencies. Κατά συνέπεια, κατά τη συμπλήρωση του εντύπου
τεκμηρίωσης ο Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως υλικό αναφοράς,
αλλά και ως υλικό ενημέρωσης και ιδεών για συμπληρωματική υποστήριξη.
Η τεκμηρίωση πρέπει να γίνεται με σύντομο και ακριβή τρόπο. Ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι
αρκούντως ενημερωτική, έτσι ώστε να μπορεί πραγματικά να χρησιμοποιηθεί προς όφελος του
παροχέα ως ρεαλιστική αυτοαξιολόγηση ή να παρέχει σε τρίτους μία πειστική εικόνα των
διαδικασιών και πρακτικών.
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Μέρος Α’: Γενικά πρότυπα ποιότητας
Γενικά πρότυπα ποιότητας
Παρακαλούμε σημειώστε με ένα σταυρό κάθε πρότυπο ποιότητας, το οποίο λήφθηκε αποδεδειγμένα
υπόψη στο πλαίσιο της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων σας (τα αποδεικτικά στοιχεία αναφέρονται στο
Έντυπο τεκμηρίωσης Ι, Μέρος Β’).

Προαιρετικότητα
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να προσφέρονται προαιρετικά και όχι
υποχρεωτικά στους συμμετέχοντες.

Προστασία δεδομένων
Η μεταχείριση των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο πλαίσιο μίας μεθόδου
εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να είναι εμπιστευτική. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται
η διαβίβασή τους σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση των συμμετεχόντων.

Γνησιότητα
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι το αποτέλεσμα της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων
βασίζεται πραγματικά στις επιδόσεις των συμμετεχόντων.

Μέτρα διασφάλισης ποιότητας
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασίες
διασφάλισης ποιότητας.

Gender Mainstreaming
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να λειτουργούν προς όφελος της
ισότητας των φύλων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και τις
διαφορετικές καταστάσεις διαβίωσης ανδρών και γυναικών.

Εγκυρότητα
Πρέπει να διασφαλίζεται η εγκυρότητα, δηλ. η ισχύς μίας μεθόδου εκτίμησης
ικανοτήτων (ο βαθμός στον οποίο μετρά πραγματικά το αντικείμενο για το οποίο
προορίζεται).

Αξιοπιστία
Πρέπει να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, δηλ. ο βαθμός ακρίβειας και βασιμότητας
της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων (πρέπει να προκύπτουν τα ίδια αποτελέσματα
κάτω από διαφορετικές συνθήκες / με διαφορετικούς/-ές πραγματογνώμονες).

Αντικειμενικότητα
Πρέπει να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, δηλ. η ανεξαρτησία των
αποτελεσμάτων μίας μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων από το πρόσωπο, το οποίο
διεξήγαγε τη μέθοδο.
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Πιστοποίηση
Το αποτέλεσμα μίας εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να πιστοποιείται πάντοτε με τη
μορφή ενός γραπτού αποδεικτικού.

Διαφάνεια
Οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα μίας εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να είναι
διαφανή και κατ’ επέκταση κατανοητά από τους συμμετέχοντες.

Αξιοποιησιμότητα
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να έχουν σαφή χρησιμότητα για τους
συμμετέχοντες και να είναι ενδεχομένως αξιοποιήσιμες και από περαιτέρω
χρήστες των αποτελεσμάτων των μεθόδων (επιχειρήσεις, φορείς εκπαίδευσης,
κέντρα εύρεσης εργασίας)

Γλώσσα και ευκρίνεια
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να προσαρμόζονται στο γλωσσικό
επίπεδο των συμμετεχόντων και να είναι κατ’ επέκταση κατανοητές.

Empowerment
Κατά την εφαρμογή μίας μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η αρχή του empowerment, δηλ. η αύξηση της αυτονομίας, της
αυτοδιάθεσης και της προσωπικής ευθύνης των συμμετεχόντων.

Συμπερίληψη
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες
των συμμετεχόντων / της ομάδας-στόχου και να αναγνωρίζουν την πολυμορφία
υπό την έννοια του «managing diversity».
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Μέρος Β’: Γενικές πρακτικές οδηγίες
Γενικές πρακτικές οδηγίες
Παρακαλούμε τοποθετηθείτε επί των παρακάτω ερωτήσεων. Παρακαλούμε αναφέρετε το αποδεικτικό
στοιχείο που τεκμηριώνει τον τρόπο με τον οποίο λήφθηκαν υπόψη τα γενικά πρότυπα ποιότητας
(βλέπε Έντυπο τεκμηρίωσης Ι, Μέρος Α’).

Τι θέλω να επιτύχω;
Στόχος της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων μας
Αυτοαξιολόγηση

Για ποιον θέλω να επιτύχω κάτι;
Ομάδα-στόχος
Αυτοαξιολόγηση
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Που εστιάζει η μέθοδος;
Αντικείμενο: Ο δικός μας ορισμός της έννοιας «ικανότητα»
Αυτοαξιολόγηση

Ποιες απαιτήσεις υπάρχουν από πλευράς εξοπλισμού;
Γενικές προϋποθέσεις και εξοπλισμός
Αυτοαξιολόγηση

Ποιες απαιτήσεις υπάρχουν από πλευράς προσωπικού;
Προσωπικό
Αυτοαξιολόγηση
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Πως μετράται το αντικείμενο;
Διαδικασίες, μέθοδοι & εργαλεία
Αυτοαξιολόγηση

Πως καταγράφονται οι πληροφορίες που συλλέγονται;
Τεκμηρίωση
Αυτοαξιολόγηση
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Παράρτημα 2 – Έντυπο τεκμηρίωσης ΙI: Εξωτερική
αξιολόγηση
Για χρήση από οργανισμούς που χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των μεθόδων
εκτίμησης ικανοτήτων
Το Έντυπο τεκμηρίωσης ΙΙ: Εξωτερική αξιολόγηση απευθύνεται σε όλους τους οργανισμούς, ο
οποίοι δεν διεξάγουν οι ίδιοι τις μεθόδους εκτίμησης ικανοτήτων, αλλά χρησιμοποιούν τα
αποτελέσματά τους και επιθυμούν να τις κατανοήσουν καλύτερα. Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να
είναι π.χ. επιχειρήσεις, φορείς εκπαίδευσης ή κέντρα εύρεσης εργασίας.

Το Έντυπο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στις εξής περιπτώσεις:

 Το Έντυπο Τεκμηρίωσης ΙΙ μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από μία εκτίμηση ικανοτήτων
έτσι ώστε να κοινοποιηθούν στον οργανισμό που θα διεξάγει τη μέθοδο οι βασικές προσδοκίες
από τη μέθοδο. Δηλ. προτού ένας νέος υποβληθεί σε μία εκτίμηση ικανοτήτων, λαμβάνει χώρα
μία συζήτηση ανάμεσα στο χρήστη των αποτελεσμάτων και τον οργανισμό που θα εκτελέσει τη
μέθοδο σχετικά με το έντυπο τεκμηρίωσης. Έτσι οι απαιτήσεις ποιότητας διευκρινίζονται εκ
των προτέρων. Μετά την ολοκλήρωση της εκτίμησης ικανοτήτων, το έντυπο τεκμηρίωσης ΙΙ
συμπληρώνεται από τον παροχέα της μεθόδου και επιστρέφεται στο χρήστη των αποτελεσμάτων.
 Το έντυπο τεκμηρίωσης ΙΙ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και μετά από μία εκτίμηση
ικανοτήτων προκειμένου να αντληθούν πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο και να γίνουν
καλύτερα κατανοητά τα αποτελέσματα. Δηλ. η συζήτηση ανάμεσα στο χρήστη των αποτελεσμάτων
και τον οργανισμό που διεξήγαγε τη μέθοδο λαμβάνει χώρα εκ των υστέρων. Σε αυτήν την
περίπτωση, το έντυπο τεκμηρίωσης ΙΙ στέλνεται ως ερώτηση προς τον παροχέα της μεθόδου
και επιστρέφεται από αυτόν συμπληρωμένο.
Και στις δύο περιπτώσεις, αυτός που ζητά τις πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο είναι ο οργανισμός
που χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα. Το έντυπο τεκμηρίωσης ΙΙ συμπληρώνεται από τον παροχέα
της μεθόδου, μετά από το αίτημα του χρήστη. Στο τέλος του εντύπου υπάρχει χώρος για
συμπληρωματικά σχόλια από το χρήστη.
Οι πληροφορίες, οι οποίες κοινοποιούνται μέσω του εντύπου τεκμηρίωσης ΙΙ ακολουθούν τη δομή
και τη λογική του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies. Σε περίπτωση
ερωτήσεων προς τους παροχείς μεθόδων, θα πρέπει κατά συνέπεια να αποστέλλεται πάντοτε και
ο Οδηγός ως υλικό αναφοράς. Ο Οδηγός θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται από τους παροχείς
ως συνοδευτικό υλικό ενημέρωσης και ιδεών.
Οι παρακάτω πληροφορίες μπορούν να κοινοποιηθούν μέσω του εντύπου τεκμηρίωσης ΙΙ:
 εάν και με ποιον τρόπο λήφθηκαν υπόψη τα γενικά πρότυπα ποιότητας (που περιγράφονται
στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies, Μέρος Α›) σε μία μέθοδο εκτίμησης
ικανοτήτων,
 εάν και με ποιον τρόπο λήφθηκαν υπόψη οι γενικές πρακτικές οδηγίες (που περιγράφονται
στον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών Discovering Competencies, Μέρος Β›) σε μία μέθοδο εκτίμησης
ικανοτήτων,
Η συνεργασία μεταξύ του παροχέα και του χρήστη της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να
είναι επί της αρχής εθελοντική. Ο παροχέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει ποιο
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βαθμό διαφάνειας θα επιτρέψει για τη μέθοδό του και σε ποιο σημείο θα πρέπει να προστατεύσει
την εσωτερική τεχνογνωσία του από καταχρήσεις.
Η τεκμηρίωση πρέπει να γίνεται με σύντομο και ακριβή τρόπο. Θα πρέπει να είναι αρκούντως
ενημερωτική, έτσι ώστε να παρέχει στο χρήστη των αποτελεσμάτων μία πειστική εικόνα σχετικά
με τη μέθοδο και τις διαδικασίες.

Μέρος Α’: Γενικά πρότυπα ποιότητας
Γενικά πρότυπα ποιότητας
Παροχείς μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων: Παρακαλούμε σημειώστε με ένα σταυρό κάθε πρότυπο
ποιότητας, το οποίο λήφθηκε αποδεδειγμένα υπόψη στο πλαίσιο της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων
σας (τα αποδεικτικά στοιχεία αναφέρονται στο Έντυπο τεκμηρίωσης τεκμηρίωσης ΙΙ, Μέρος Β’).

Προαιρετικότητα
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να προσφέρονται προαιρετικά και όχι
υποχρεωτικά στους συμμετέχοντες.

Προστασία δεδομένων
Η μεταχείριση των πληροφοριών που κοινοποιούνται στο πλαίσιο μίας μεθόδου
εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να είναι εμπιστευτική. Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται
η διαβίβασή τους σε τρίτους χωρίς την συγκατάθεση των συμμετεχόντων.

Γνησιότητα
Πρέπει να διασφαλίζεται ότι το αποτέλεσμα της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων
βασίζεται πραγματικά στις επιδόσεις των συμμετεχόντων.

Μέτρα διασφάλισης ποιότητας
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να υποβάλλονται σε διαδικασίες
διασφάλισης ποιότητας.

Gender Mainstreaming
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να λειτουργούν προς όφελος της
ισότητας των φύλων, λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά ενδιαφέροντα και τις
διαφορετικές καταστάσεις διαβίωσης ανδρών και γυναικών.

Εγκυρότητα
Πρέπει να διασφαλίζεται η εγκυρότητα, δηλ. η ισχύς μίας μεθόδου εκτίμησης
ικανοτήτων (ο βαθμός στον οποίο μετρά πραγματικά το αντικείμενο για το οποίο
προορίζεται).
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Αξιοπιστία
Πρέπει να διασφαλίζεται η αξιοπιστία, δηλ. ο βαθμός ακρίβειας και βασιμότητας
της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων (πρέπει να προκύπτουν τα ίδια αποτελέσματα
κάτω από διαφορετικές συνθήκες / με διαφορετικούς/-ές πραγματογνώμονες).

Αντικειμενικότητα
Πρέπει να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, δηλ. η ανεξαρτησία των
αποτελεσμάτων μίας μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων από το πρόσωπο, το οποίο
διεξήγαγε τη μέθοδο.

Πιστοποίηση
Το αποτέλεσμα μίας εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να πιστοποιείται πάντοτε με τη
μορφή ενός γραπτού αποδεικτικού.

Διαφάνεια
Οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα μίας εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να είναι
διαφανή και κατ’ επέκταση κατανοητά από τους συμμετέχοντες.

Αξιοποιησιμότητα
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να έχουν σαφή χρησιμότητα για τους
συμμετέχοντες και να είναι ενδεχομένως αξιοποιήσιμες και από περαιτέρω
χρήστες των αποτελεσμάτων των μεθόδων (επιχειρήσεις, φορείς εκπαίδευσης,
κέντρα εύρεσης εργασίας)

Γλώσσα και ευκρίνεια
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να προσαρμόζονται στο γλωσσικό
επίπεδο των συμμετεχόντων και να είναι κατ’ επέκταση κατανοητές.

Empowerment
Κατά την εφαρμογή μίας μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η αρχή του empowerment, δηλ. η αύξηση της αυτονομίας, της
αυτοδιάθεσης και της προσωπικής ευθύνης των συμμετεχόντων.

Συμπερίληψη
Οι μέθοδοι εκτίμησης ικανοτήτων πρέπει να προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες
των συμμετεχόντων / της ομάδας-στόχου και να αναγνωρίζουν την πολυμορφία
υπό την έννοια του «managing diversity».
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Μέρος Β’: Γενικές πρακτικές οδηγίες
Γενικές πρακτικές οδηγίες
Παροχείς μεθόδων εκτίμησης ικανοτήτων: Παρακαλούμε τοποθετηθείτε επί των παρακάτω
ερωτήσεων. Παρακαλούμε αναφέρετε το αποδεικτικό στοιχείο που τεκμηριώνει τον τρόπο με τον
οποίο λήφθηκαν υπόψη τα γενικά πρότυπα ποιότητας (βλέπε Έντυπο τεκμηρίωσης ΙΙ, Μέρος Α’).

Τι θέλω να επιτύχω;
Στόχος της μεθόδου εκτίμησης ικανοτήτων μας
Πεδίο απαντήσεων
(πρέπει να συμπληρωθεί
υποχρεωτικά από τον
οργανισμό, ο οποίος
διεξήγαγε τη μέθοδο
εκτίμησης ικανοτήτων)

Παρατηρήσεις
(συμπληρώνεται, εάν
χρειάζεται, από τον
οργανισμό, ο οποίος
ζήτησε την εξωτερική
αξιολόγηση)

Για ποιον θέλω να επιτύχω κάτι;
Ομάδα-στόχος
Πεδίο απαντήσεων
(πρέπει να συμπληρωθεί
υποχρεωτικά από τον
οργανισμό, ο οποίος
διεξήγαγε τη μέθοδο
εκτίμησης ικανοτήτων)

Παρατηρήσεις
(συμπληρώνεται, εάν
χρειάζεται, από τον
οργανισμό, ο οποίος
ζήτησε την εξωτερική
αξιολόγηση)
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Που εστιάζει η μέθοδος;
Αντικείμενο: Ο ορισμός μας της έννοιας «ικανότητα»
Πεδίο απαντήσεων
(πρέπει να συμπληρωθεί
υποχρεωτικά από τον
οργανισμό, ο οποίος
διεξήγαγε τη μέθοδο
εκτίμησης ικανοτήτων)

Παρατηρήσεις
(συμπληρώνεται, εάν
χρειάζεται, από τον
οργανισμό, ο οποίος
ζήτησε την εξωτερική
αξιολόγηση)

Ποιες απαιτήσεις υπάρχουν από πλευράς εξοπλισμού;
Γενικές προϋποθέσεις και εξοπλισμός
Πεδίο απαντήσεων
(πρέπει να συμπληρωθεί
υποχρεωτικά από τον
οργανισμό, ο οποίος
διεξήγαγε τη μέθοδο
εκτίμησης ικανοτήτων)

Παρατηρήσεις
(συμπληρώνεται, εάν
χρειάζεται, από τον
οργανισμό, ο οποίος
ζήτησε την εξωτερική
αξιολόγηση)
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Ποιες απαιτήσεις υπάρχουν από πλευράς προσωπικού;
Προσωπικό
Πεδίο απαντήσεων
(πρέπει να συμπληρωθεί
υποχρεωτικά από τον
οργανισμό, ο οποίος
διεξήγαγε τη μέθοδο
εκτίμησης ικανοτήτων)

Παρατηρήσεις
(συμπληρώνεται, εάν
χρειάζεται, από τον
οργανισμό, ο οποίος
ζήτησε την εξωτερική
αξιολόγηση)

Πως μετράται το αντικείμενο;
Διαδικασίες, μέθοδοι & εργαλεία
Πεδίο απαντήσεων
(πρέπει να συμπληρωθεί
υποχρεωτικά από τον
οργανισμό, ο οποίος
διεξήγαγε τη μέθοδο
εκτίμησης ικανοτήτων)

Παρατηρήσεις
(συμπληρώνεται, εάν
χρειάζεται, από τον
οργανισμό, ο οποίος
ζήτησε την εξωτερική
αξιολόγηση)

41

DISCOVERING COMPETENCIES // Anlage 2 – Dokumentationsbogen II

Πως καταγράφονται οι πληροφορίες που συλλέγονται;
Τεκμηρίωση
Πεδίο απαντήσεων
(πρέπει να συμπληρωθεί
υποχρεωτικά από τον
οργανισμό, ο οποίος
διεξήγαγε τη μέθοδο
εκτίμησης ικανοτήτων)

Παρατηρήσεις
(συμπληρώνεται, εάν
χρειάζεται, από τον
οργανισμό, ο οποίος
ζήτησε την εξωτερική
αξιολόγηση)
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