Στην ιστοσελίδα www.project‐neet.eu., μπορείτε να βρείτε τα παραδοτέα του Προγράμματος "ECVET AND
OER BASED ASSESSMENT AND TRAINING OF GUIDANCE PRACTITIONERS WORKING WITH NEETS".
To Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ K2 Call 2015, με τη συνεργασία των
ακόλουθων φορέων:
‐ Studio Risorse ( Ιταλία) ‐Διαχειριστής
‐ Περιφέρεια της Ματέρα (Ιταλία)
‐ Ente di Formazione I.RI.GEM. (Ιταλία)
‐ Περιφέρεια της Βιτσέντσα (Ιταλία)
‐ Fundación de la Comunidad Valenciana del Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia (Ισπανία)
‐ Ison Psychometrica (Ελλάδα)
‐ Uniao das Freguesias de Gondomar, Valbom e Jovim (Πορτογαλία)
‐ Akademia Humanistyczno‐ Ekonomiczna w Łodzi (Πολωνία)

Για περισσότερες
πληροφορίες:

Ison Psychometrica
2106420001
martounto@ison.gr

Στόχος του Προγράμματος είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των συμβούλων
που εργάζονται με τους ΝΕΕΤ. Ως τώρα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του προγράμματος
«Έρευνα και Ανάλυση», με απώτερο στόχο να καταγραφούν οι δεξιότητες των συμβούλων
σταδιοδρομίας που δραστηριοποιούνται με τους ΝΕΕΤ. Η εν λόγω δραστηριότητα διακρίνεται σε
3 επιμέρους στάδια:
‐ Προσδιορισμός του προφίλ των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού, μέσα από
έρευνα στην οποία συμμετείχαν σύμβουλοι Ε.Π., καθώς και επόπτες τους στον δημόσιο και
ιδιωτικό τομέα στις χώρες όλων των εταίρων. Χάρη στη συγκεκριμένη έρευνα, δόθηκε η
δυνατότητα να προσδιοριστούν οι δραστηριότητες που υλοποιούν οι σύμβουλοι Ε.Π., τα
εργαλεία που χρησιμοποιούν, τις μεθοδολογίες που εφαρμόζουν και τις δεξιότητες που
απαιτούνται.
‐ Δημιουργία καταλόγου με τα ανοιχτά εκπαιδευτικά προγράμματα, που υλοποιήθηκε με τη
συνεργασία όλων των εταίρων με σκοπό να καταγραφούν οι «Open Educational Resources
(OERs)», που μπορούν να αξιοποιούν όσοι εργάζονται με NEET.
‐ Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών, μέσω μιας μελέτης στην οποία συμμετείχαν σύμβουλοι
Ε.Π από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στις χώρες όλων των εταίρων. Αποτέλεσμα της
μελέτης αυτής ήταν να καταγραφούν οι επαγγελματικές δεξιότητες των συμβούλων του
δείγματος, η σπουδαιότητα αυτών για τη δουλειά του συμβούλου και οι εκπαιδευτικές ανάγκες
που συνδέονται με καθεμία από αυτές τις δεξιότητες.
Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, δημιουργήθηκαν 3 αναφορές, τις οποίες μπορείτε να
δείτε στην ιστοσελίδα μας:
‐ O.1/A3: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ NEET
‐ O2/A3: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (OERS)
‐ O.3/A3 ΜΕΛΕΤΗ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

