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Άνθρωποι όλων των
ηλικιών να βελτιώνουν τις
διοικητικές τους δεξιότητες και
βρίσκουν υπηρεσίες
επαγγελματικού προσανατολισμού
μέσω μιας πανευρωπαϊκής
πλατφόρμας επαγγελματικών
δεξιοτήτων.

Τα Προϊόντα Μας
Ο Κατάλογος Επαγγελματικών Δεξιοτήτων θα απαριθμήσει και θα εξηγήσει τις πιο σημαντικές
ικανότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για μια επιτυχημένη ζωή και
σταδιοδρομία. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει ένα πλαίσιο Διοικητικών Επαγγελματικών Δεξιοτήτων που
θα περιγράφει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις κάθε δεξιοτήτων σύμφωνα με τα διαφορετικά
επίπεδα επάρκειας. Επιπλέον, ένα εργαλείο ηλεκτρονικής αξιολόγησης Διοικητικών Επαγγελματικών
Δεξιοτήτων θα βοηθήσει τα άτομα να αξιολογήσουν το επίπεδο των ικανοτήτων τους σε σχέση με το
πλαίσιο και να προσδιορίσουν περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης.

Μια τεράστια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων τα οποία θα βοηθήσουν ανθρώπους όλων των
ηλικιών να αναπτύξουν τις διοικητικές επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Ο διαδικτυακός χάρτης των υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού στην Ευρώπη θα
συνδέσει τους παρόχους με άτομα που χρειάζονται πληροφορίες και υποστήριξη σταδιοδρομίας.

Το Δίκτυο του Career Skills θα είναι ένα εργαλείο διαδικτυακής διάδοσης, όπου οι επαγγελματίες
επαγγελματικού προσανατολισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη θα μπορούν να ωφεληθούν μέσω της
«peer to peer» μάθησης, της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, χρήσιμων πληροφοριών, εργαλείων και
πόρων.
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The Career Skills Partnership
Ο συντονιστής του έργου Business Foundation for Education είναι αναγνωρισμένος
ηγέτης στη δια βίου μάθηση και στην επαγγελματική καθοδήγηση στη Βουλγαρία, οι
καινοτόμες πρωτοβουλίες του οποίου έχουν μεγάλο αντίκτυπο στην απασχολησιμότητα και
την ανταγωνιστικότητα των πολιτών.
To Finnish Institute for Educational Research με το Πανεπιστήμιο της Jyvaskyla έχει
βαθιά εξειδίκευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό και βασικό ρόλο στην ανάπτυξη
πολιτικής ως συντονιστής του δικτύου ELGPN.
Aspire-Igen group – είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός επαγγελματικού προσανατολισμού
και κατάρτισης στην περιοχή του Γιορκσάιρ και μέρος του βρετανικού κέντρου Euroguidance,
μέρος ενός μεγάλου δικτύου που δραστηριοποιείται σε 34 χώρες και περιλαμβάνει
σημαντικούς φορείς χάραξης πολιτικής.
Ο οργανισμός VHS Cham από την Γερμανία έχει τεράστια εμπειρία ως ποιοτικός φορέας
παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης διαφόρων ομάδων εκπαιδευομένων, στην ανάπτυξη
μεθοδολογιών για ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και προγράμματα που υποστηρίζουν την
ατομική απασχολησιμότητα και την επαγγελματική ολοκλήρωση.
The Institute of Entrepreneurship Development είναι ένας ελληνικός οργανισμός που
δεσμεύεται για την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού
πνεύματος. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 150 έργα που αφορούν την
ανταγωνιστικότητα των πολιτών, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την ανάπτυξη
καινοτόμων εκπαιδευτικών πόρων και τη δικτύωση και διαβουλεύσεις πολιτικής.
Ο οργανισμός Réseau International des Cités des Métiers des Cites des Metiers από
την Γαλλία, με το διεθνές του δίκτυο, το οποίο αποτελείται από 33 μονάδες πληροφόρησης
και συμβουλευτικής σε 9 χώρες, η RICDM είναι αναγνωρισμένος πάροχος υποστήριξης
σταδιοδρομίας σε περιφερειακό επίπεδο, επωφελούμενοι χιλιάδων πολιτών διαφορετικής
ηλικίας και κοινωνικών τάξεων.
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Εκτιμούμε πολύ την βοήθειά σας!
Παρακαλούμε, αφιερώστε λίγο χρόνο και απαντήστε στο ερωματολόγιο, κάνοντας κλιλ εδώ

Find more information on our website
http://career-skills.eu.

Join us on Facebook
https://www.facebook.com/Career.Skills.Project
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