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Η πρώτη συνάντηση εταίρων στη Λιουμπλιάνα
Η πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2010. Πέντε εταίροι από
τέσσερις διαφορετικές χώρες παρευρέθησαν στη συνάντηση η οποία διεξήχθη στην πρωτεύουσα της
Σλοβενίας, Λιουμπλιάνα. Κανονικά, η ομάδα εργασίας αποτελείται από έξι εταίρους: ο Ο.Ε.Ε.Κ. και η
Core Training από την Ελλάδα, η INEK-ΠEO από την Κύπρο και η Kadis από τη Σλοβενία είναι εθνικά
αναγνωρισμένοι πάροχοι επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού και
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκπαιδεύσουν συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και να
κάνουν πιλοτική χρήση του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας και άλλων συναφών εργαλείων
αξιολόγησης.
Η BJC από την Ιρλανδία, η οποία διετέλεσε αρχηγός του προγράμματος e-Guide, θα τροφοδοτεί τη
διαδικασία καθ’ όλη τη διάρκεια. Η Web Relations από την Ελλάδα θα στηρίζει το πρόγραμμα ως
εξειδικευμένος πάροχος ICT.

Γιατί το πρόγραμμα E-Guide+;
Η ένταξη μη προνομιούχων ατόμων που ζητούν εργασία στην Ευρωπαϊκή αγορά απασχόλησης
παραμένει μία ιδιαίτερη πρόκληση για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κύπρος, η
Ελλάδα και η Σλοβενία δε διαθέτουν σύστημα για τη διασφάλιση ποιότητας στον επαγγελματικό
προσανατολισμό και μόνο μερικά εργαλεία είναι διαθέσιμα για την αξιολόγηση των αναγκών και των
ικανοτήτων των μη προνομιούχων ατόμων που ζητούν εργασία.
Ένας δομημένος επαγγελματικός προσανατολισμός είναι πολύ σημαντικός για να ανταποκριθεί σε αυτή
την πρόκληση, ιδιαιτέρως για τα μη προνομιούχα άτομα που ζητούν εργασία τα οποία, σε αντίθετη
περίπτωση, κινδυνεύουν να καταλήξουν σε θέσεις εργασίας με χαμηλές οικονομικές απολαβές ή σε
προγράμματα κατάρτισης για τα οποία δε διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα. Σε αυτή την πρώτη
συνάντηση, συμφωνήθηκε ότι η ομάδα μη προνομιούχων ατόμων που ζητούν εργασία περιλαμβάνει
γυναίκες, ηλικιωμένους, νέους ανθρώπους, μετανάστες και ανθρώπους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.
Το προτεινόμενο πρόγραμμα βασίζεται στα καινοτόμα αποτελέσματα ενός παλαιότερου προγράμματος
E-Guide (2005-07), με το οποίο αναπτύχθηκε ένα πλαίσιο διασφάλισης ποιότητας για τον
επαγγελματικό προσανατολισμό των μη προνομιούχων ατόμων που ζητούν εργασία και ένα πακέτο
αντίστοιχων εργαλείων αξιολόγησης. Αυτό το πλαίσιο και τα εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
σε άλλες αγορές.
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Βασικοί στόχοι του προγράμματος
Η εισαγωγή των καινοτόμων αποτελεσμάτων του E-Guide και του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας στα
συστήματα επαγγελματικού προσανατολισμού σε Κύπρο, Ελλάδα και Σλοβενία.
Η αξιοποίηση του πλαισίου διασφάλισης ποιότητας για τις ανάγκες των μη προνομιούχων ατόμων που
ζητούν εργασία.
Η μετάφραση των εργαλείων αξιολόγησης σε περισσότερες γλώσσες.
Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ευρώπη
σχετικά με το πλαίσιο E-Guide για τη διασφάλιση της ποιότητας και τα αντίστοιχα εργαλεία
αξιολόγησης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα και πλεονεκτήματα
Απλοποίηση των διαδικασιών, μείωση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που ζητούν εργασία
και γενικά η βελτίωση της ποιότητας του επαγγελματικού προσανατολισμού.
Πρόσβαση των συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού σε μια πανευρωπαϊκή ηλεκτρονική
πλατφόρμα η οποία θα περιλαμβάνει κοινά εργαλεία, άμεσα διαθέσιμα και σε διάφορες γλώσσες. Τα
εργαλεία αυτά θα μπορούν να διανεμηθούν σε διάφορες πλατφόρμες, δημιουργώντας οφέλη για τους
συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού ανά την Ευρώπη.

Ροή εργασιών
Η συνεργασία θα αναπτυχθεί και θα διεκπεραιωθεί σε συγκεκριμένα προγράμματα κατάρτισης τα οποία
θα απευθύνονται σε συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού από την Κύπρο, την Ελλάδα και τη
Σλοβενία. Το πλαίσιο και τα εργαλεία για τη διασφάλιση ποιότητας θα προσαρμοστούν και θα
μεταφραστούν για χρήση σε τοπικό επίπεδο.
Το πλαίσιο E-Guide για τη διασφάλιση ποιότητας (QAF) θα βρίσκεται στο κέντρο των δραστηριοτήτων
κατάρτισης, οι οποίες θα παρέχονται χωρίς επιβάρυνση. Αναμένεται οι σύμβουλοι επαγγελματικού
προσανατολισμού να εντάξουν το QAF σαν το βασικό πακέτο οδηγιών που θα διέπει τις καθημερινές
τους πρακτικές.
Ένα θεματοφυλάκιο με εργαλεία και υλικό θα δημιουργηθεί με τη μορφή ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Για
την προώθηση του προγράμματος, των αποτελεσμάτων και του παραχθέντος υλικού θα ακολουθηθεί
τακτική εκτεταμένης διάδοσης στα ενδιαφερόμενα μέρη ανά την Ευρώπη.
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Οι εταίροι του προγράμματος:
Cyprus Labour Institute - ΙΝΕΚ-ΠΕΟ (Cyprus)
(Applicant Organisation)
Contact person: Mrs. Polina Stavrou
Telephone: +35722877673
Fax: +35722877672
Email: polina.stavrou@inek.org.cy
Ballymun Job Centre - BJC (Ireland)
(Core partner)
Contact person: Ms. Nuala Whelan
Telephone: + 353 1 8667000
Fax: + 353 1 8420134
Mobile: + 353 (0) 87 9076210
Email: whelann@bmunjob.ie
Core Corporate Organisation Resourses Education S.A - Core
Training S.A (Greece)
(Core partner)
Contact person: Mr. Benjamin Capon
Telephone: +30 212 213 2050
Mobile: +30 693 674 5004
Fax: +30 212 213 2059
Email: bcapon@coretraining.gr
Kadis, kadrovsko izobraževalni inženiring, d.o.o. - Kadis d.o.o.
(Slovenia)
(Management co-ordinator)
Contact person: Ms. Valerija Čuček
Telephone: +386 1 200 81 86
Fax: +386 1 200 81 99
Email: valerija@kadis.si
Web Relations (Greece)
(Core partner)
Contact person: Doros Kiriakoulis
Telephone: +30 210 3470809
Fax: +30 210 3457092
Email: pk@webrelations.gr
Organismos epaggelmatikis ekpaidefsis kai katartisis – OEEK
(Greece)
(Core partner)
Contact person: Mrs. Margarita Dakoronia
Telephone: 2102709020
Fax: 2102772208
Email: tm.eth@oeek.gr

