
Τον Ιανουάριο του 2020, ξεκίνησε το έργο Erasmus + Key Action 3,  Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Καριέρας  με 

στόχο την  οργανική ανάπτυξη σε μια μοναδική  ενιαία Υπηρεσία της Ευρώπης που θα βοηθήσει τα άτομα 

να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση της 

σταδιοδρομίας τους  μέσω μιας σειράς καινοτόμων εργαλείων .  

 

Το έργο Career Skills θα παράγει 5 βασικά προϊόντα τα οποία θα βοηθήσουν το εταιρικό σχήμα να 

επιτύχει τον στόχο του και να μετατρέψει την Πλατφόρμα του έργου σε τόπο όπου οι αιτούντες εργασία 

μπορούν να διαχειριστούν τις δεξιότητές σταδιοδρομίας  τους και να στηριχθούν στην απόκτηση 

απασχόλησης, και όπου εξειδικευμένοι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, επαγγελματίες, και κέντρα 

επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να παρέχουν κατά παραγγελία, ενημερωμένες 

πληροφορίες σχετικά με το συνεχώς μεταβαλλόμενο ευρωπαϊκό τοπίο σταδιοδρομίας. Μεταξύ 

Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου 2020, το εταιρικό σχήμα του έργου πραγματοποίησε έρευνα και 

συγκέντρωσε πληροφορίες και σχόλια από 110 εξειδικευμένους συμβούλους  σταδιοδρομίας, έμπειρους 

επαγγελματίες και εξειδικευμένα κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού από όλη την Ευρώπη. 

 

Καθένας από τους εταίρους του έργου επικοινώνησε με 20 εξειδικευμένους συμβούλους  σταδιοδρομίας 

και επαγγελματίες από τη χώρα τους, και ως συνεργάτης του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Aspire-igen – μέλος 

του δικτύου Euroguidance, συγκέντρωσαν επίσης δεδομένα από επιπλέον 10 εξωτερικούς ερωτηθέντες 

από χώρες εκτός της κοινοπραξίας του έργου. 

 

 Η ευρεία επιλογή των ερωτηθέντων περιελάβανε ειδικούς από την Euroguidance Bulgaria, το NAVET και 

μια ομάδα ειδικών του CEDEFOP, καθώς και καθηγητές επαγγελματικού πρσανατολισμού, εκπαιδευτές 

και επαγγελματίες, με περισσότερα από 20 χρόνια πρακτικής εμπειρίας στον τομέα από μια σειρά 

διαφορετικών πεδίων. Στη Φινλανδία,ήρθαν σε επαφή  με υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε εθνικό και 

περιφερειακό επίπεδο, συντονιστές διοικητικών υπηρεσιών σταδιοδρομίας και επικεφαλής υπηρεσιών 

σταδιοδρομίας σε πανεπιστήμια και κέντρα ΚΕΚ. Οι ερωτηθέντες στη Γαλλία περιελάμβαναν διευθυντές 

κατάρτισης, συμβούλους, ερευνητικό προσωπικό και τον επικεφαλής του Τοπικού Γραφείου 

Οικονομικής Ανάπτυξης σε μια δημόσια αρχή. Στη Γερμανία, συνεργαστήκαμε με συμβούλους 

σταδιοδρομίας και εκπαίδευσης και διευθυντικό προσωπικό κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων. 

 

Καθ’ όλη την διάρκεια της έρευνας, τα σχόλια ήταν γενικά πολύ θετικά, σχετικά με όλες τις πτυχές της 

πλατφόρμας Δεξιότητες σταδιοδρομίας και των αποτελεσμάτων του έργου. Ηταν ομόφωνο από τους 

συμμετέχοντες  ότι το πρόγραμμα «Δεξιότητες Σταδιοδρομίας» παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο 

εργαλείων που αλληλοσυμπληρώνονται και αντιμετωπίζουν μια αυξανόμενη ανάγκη εντός του 

ευρωπαϊκού τομέα προσανατολισμού σταδιοδρομίας. 

 

Τα σχόλια που ελήφθησαν από τους ειδικούς  και τους επαγγελματίες του προσανατολισμού 

σταδιοδρομίας  ήταν θετικά  και εποικοδομητικά, με πολλά από τα σχόλια να επεκτείνονται σχετικά με 

τον τρόπο με τον οποίο το εταιρικό σχήμα του έργου θα μπορούσε να βελτιώσει ορισμένους τομείς των 

εργαλείων προς όφελος των ειδικών, των επαγγελματιών και των τελικών χρηστών του κλάδου 

επαγγελματικού προσανατολισμού. 

Μερικά από τα σχόλια που είναι πιο σχετικά και χρήσιμα για το εταιρικό σχήμα συνοψίζονται παρακάτω. 



• «Δεδομένου ότι δεν υπάρχει ενοποιημένο δίκτυο επικοινωνίας για συμβούλους 

σταδιοδρομίας σε εθνικό επίπεδο, πιστεύω ότι αυτό το δίκτυο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες 

των επαγγελματιών του χώρου». 

• "Είναι πολύτιμο για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών." 

• «Θεωρώ ότι ο χάρτης είναι εξαιρετικά απαραίτητος, πρακτικός και εφαρμόσιμος από την 

άποψη της συνεχώς αυξανόμενης κινητικότητας της απασχόλησης και της κατάρτισης στην 

Ευρώπη». 

• «Θα διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ επαγγελματιών και θα δημιουργήσει ένα ζωντανό 

και λειτουργικό  δίκτυο δεξιοτήτων σταδιοδρομίας.» 

• «Τα βίντεο θα διευκολύνουν την εξοικείωση με  το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα για 

όσους βρίσκονται πιο μακριά από την απασχόληση. Ένα σεμινάριο για το πώς να 

χρησιμοποιήσετε το Μαζικό Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα θα διευκολύνει επίσης τη χρήση 

του. " 

• «Γενικά, βρίσκω τον κατάλογο χρήσιμο για σκέψη  και ευαισθητοποίηση για τις  ικανότητες 

μου.» 

• “ Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα εξυπηρετήσει πολύ καλά το κοινό και θα δείξει αμέσως τα 

αποτελέσματα που τους ενδιαφέρουν » 

• «Θα υπάρξει ανταλλαγή πρακτικών, η οποία είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς ο ένας θα 

μπορεί να μάθει από τον άλλο και να εξελιχθεί» 

 

Τα επόμενα βήματα του έργου Career Skills θα είναι η ανάπτυξη ενός Μαζικού Ανοικτούς Διαδικτυακού 

Μαθήματος διάρκειας 75 ωρών, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2021. 

 

 

 
Το έργο Career Skills Project είναι μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, η οποία βοηθά άτομα όλων των ηλικιών 

να κατανοήσουν, να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στη διαχείριση της 

σταδιοδρομίας μέσω μιας δωρεάν Πλατφόρμας Διαχείρισης Σταδιοδρομίας που διατίθεται σε 6 

γλώσσες. 



 

Η τριετής πρωτοβουλία KA3 συντονίζεται από το Business Foundation for Education στη Βουλγαρία και 

περιλαμβάνει αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες επαγγελματικού προσανατολισμού και 

επαγγελματίες κατάρτισης από το Πανεπιστήμιο Jyväskylä - Φινλανδία, Réseau International des Cités 

des métiers - Γαλλία, VHS Cham - Γερμανία, Institute of Entrepreneurship Ανάπτυξη - Ελλάδα, και Aspire-

international στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

Η ομάδα έχει αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο Κατάλογο Δεξιοτήτων Σταδιοδρομίας με 12 πιο βασικές 

ικανότητες, που προσδιορίζονται ως κρίσιμες και πιο απαιτητικές την επόμενη δεκαετία σε όλη την 

Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Ο Κατάλογος εξηγεί κάθε δεξιότητα και καταδεικνύει τα διαφορετικά 

επίπεδα επάρκειας σε ένα απλό πλαίσιο, παρόμοιο με αυτό των ευρωπαϊκών γλωσσών. Οι χρήστες 

μπορούν να προσδιορίσουν το επίπεδο των επαγγελματικών τους δεξιοτήτων και τις ανάγκες για 

βελτίωση, χρησιμοποιώντας το εργαλείο αξιολόγησης δεξιοτήτων σταδιοδρομίας. 

 
Επιπλέον, ένα δωρεάν Career Skills MOOC (μαζικό ανοιχτό διαδικτυακό μάθημα) θα τους βοηθήσει να 

αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες στους 12 τομείς. Το διαδικτυακό μάθημα θα 

παρουσιαστεί σε σεμινάρια στα τέλη του 2021. Θα περιλαμβάνει μαθήματα βίντεο και άρθρα, πρακτικές 

περιπτώσεις και συμβουλές ειδικών, καθώς και εργασίες και ασκήσεις που θα βοηθήσουν τους χρήστες 

να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες διαχείρισης της σταδιοδρομίας τους. 

Ο δωρεάν διαδικτυακός χάρτης υπηρεσιών καριέρας συνδέει παρόχους και άτομα που αναζητούν 

πληροφορίες, καθοδήγηση και υποστήριξη. Δίνει τη δυνατότητα στους συμβούλους σταδιοδρομίας να 

εγγραφούν στον χάρτη υπηρεσιών σταδιοδρομίας και έτσι να βρεθούν πιο εύκολα από τους πιθανούς 

πελάτες. Οι επισκέπτες μπορούν να αναζητήσουν τις καταλληλότερες υπηρεσίες με διαφορετικά 

κριτήρια - τοποθεσία, τύπο υπηρεσίας και ομάδα-στόχο. Επιπλέον, η πλατφόρμα επιτρέπει στους 

επαγγελματίες να επιδείξουν την ικανότητά τους και να μοιραστούν χρήσιμους πόρους για δεξιότητες 

διαχείρισης σταδιοδρομίας, όπως ειδήσεις, εκδηλώσεις, πρωτοβουλίες, καλές πρακτικές, διαδικτυακά 

εργαλεία και εκπαιδευτικό υλικό στους χρήστες. 

 



 
 

Έτσι, το έργο στοχεύει να γίνει ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για επαγγελματίες και πολίτες στην 

Ευρώπη όσον αφορά τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τη σελίδα στο Facebook 

https://www.facebook.com/Career.Skills.Project.  
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