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Επαγγελματοποιώντας 
τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Δεξιότητες των επαγγελματιών και
Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας

Δεξιότητες των επαγγελματιών και  
διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη

Οι δεξιότητες των επαγγελματιών συμβούλων σταδιοδρομίας συμβάλλουν σημαντικά 
στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση στην υφιστάμενη παροχή κατάρτισης στους επαγγελματίες 
του χώρου από χώρα σε χώρα και από τομέα σε τομέα στην Ευρώπη, παρόλο που υπάρ-
χει ξεκάθαρη τάση προς την παροχή πιο εξειδικευμένης κατάρτισης. 
Οι ευκαιρίες μετακίνησης προσωπικού είναι περιορισμένες, ειδικά μεταξύ των τομέ-
ων της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας καθώς και από παραεπαγγελματικούς σε 
επαγγελματικούς ρόλους. Η μελέτη αναφέρει σύγχρονες τάσεις στην παροχή κατάρτι-
σης, καίρια ζητήματα που χρήζουν προσοχής και πιθανής δράσης εκ μέρους των υπευ-
θύνων χάραξης πολιτικής, των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών. Περιλαμβάνονται 
έξι λεπτομερείς μελέτες περίπτωσης κρατών που ανέλαβαν συντονισμένη δράση για 
την αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων. Η μελέτη ασχολείται με την έννοια των δεξιοτή-
των και ορίζει τις συγκεκριμένες δεξιότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι σταδιοδρο-
μίας.
Προτείνει ένα πλαίσιο προσόντων σχετικών με την εργασία τους και διερευνά τους τρό-
πους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο προσόντων, συμπερι-
λαμβανομένης της δημιουργίας πιο ευέλικτων μορφών κατάρτισης για μεμονωμένους 
επαγγελματίες του χώρου.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η έκδοση αυτή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δη-
μοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 
πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή.

Διατίθεται Δωρεάν από το Ε.Κ.Ε.Π.

Παρασίου 1 & Αχαρνών, 99, Τ.Κ.10440 Αθήνα
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Ιστοσελίδα: http:// www.ekep.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 – 02.35/1167

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
Συμβουλευτική Κινητικότητας:
Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συμβούλων Σταδιοδρομίας

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Κινητικότητα στην Ευρώπη:
Πόσο έτοιμος/η είσαι για μια εμπειρία κινητικότητας;



10.00 – 10.30 Προσέλευση - Εγγραφές - Καφές

11.00 Χαιρετισμοί (* έχουν προσκληθεί)
  Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Παιδείας Κεντρικής Μακεδονίας 

κ. Ευθύμιος  Φωτόπουλος 
 Αντιδήμαρχος Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Κα-

ρούμπης Αντώνιος 
  Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου 

Θερμαϊκού κ. Ιωάννης Βασιλειάδης
 Περιφερειακός Διευθυντής Α΄θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας, κ. Καρτσιώτης Θεόδωρος
 Διευθύντρια Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 

κ. Ζερβοπούλου Άλκηστις
 Περιφερειακός Διευθυντής ΟΑΕΔ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας κ. 

Δημήτρης Καραμπέρης 
  Εκπρόσωπος του CEDEFOP (European Centre for the Development of 

Vocational Training)
Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΠΑΣ Μακεδονίας του  ΟΤΕΚ κ. Αθανάσιος Αγριόπουλος
Διευθύντρια Δ/νσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘΠΑ κ. Ευσταθία Φουσέκη
Πρόεδρος ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ κ. Κωνσταντίνος Καλτσάς 

11.30 – 14.30 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
• H έννοια της κινητικότητας και ο ρόλος της Συμβουλευτικής και του 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού - Βλαχάκη Φωτεινή, Σύμβουλος 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Προϊσταμένη Δ/νσης ΣΥΕΠ ΕΟΠΠΕΠ, 
Σταυρούλα Δουλάμη, Ψυχολόγος - Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού, Στέλεχος Διεύθυνσης ΣΥΕΠ ΕΟΠΠΕΠ

• Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη συμβουλευτική κινητικότητας - Graziana 
Boscato (Euroguidance Γαλλίας) & Jozef Vanraepenbusch (Euroguidance 
Βελγίου), Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Μέλη της Ομά-
δας Εργασίας για την Κινητικότητα του Δικτύου Euroguidance
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Συμβουλευτική Κινητικότητας:
Ανάπτυξη δεξιοτήτων Συμβούλων Σταδιοδρομίας
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14.30 – 15.30 Διάλειμμα -  ελαφρύ γεύμα 

15.30 – 17.30  ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
• Δίκτυα και προγράμματα κινητικότητας - Κατερίνα Σοκόλη, Συντονίστρια 

Ευρωπαϊκών Δικτύων Πληροφόρησης στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα/ Δημήτρης Γιανέλλης, Σύμβουλος Eures του 
ΟΑΕΔ/ Βλαχάκη Φωτεινή, Προϊσταμένη Δ/νσης ΣΥΕΠ ΕΟΠΠΕΠ – Υπεύθυ-
νη Euroguidance/ Όλγα Κωνσταντοπούλου, Στέλεχος Europass ΕΟΠΠΕΠ

• Aναπτύσσοντας δραστηριότητες και δεξιότητες κινητικότητας - Έλενα 
Μαστοράκη, Εκπαιδευτικός/Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολι-
σμού, Σταυρούλα Τετραδάκου, Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατο-
λισμού/Στέλεχος Διεύθυνσης ΣΥΕΠ ΕΟΠΠΕΠ

17.30 – 18.00 Συζήτηση – Κλείσιμο σεμιναρίου

Κινητικότητα στην Ευρώπη:
Πόσο έτοιμος/η είσαι για μια εμπειρία κινητικότητας;

9.30 – 11.30  Βιωματικό εργαστήριο για αποφοίτους ΕΠΑΣ & ΙΕΚ και Λυκείου (κλειστής 
συμμετοχής σε συνεννόηση με το Γραφείο Διασύνδεσης του ΕΠΑΣ Μακε-
δονίας του ΟΤΕΚ και το ΚΕΣΥΠ Θερμαϊκού)

• Τι είναι η κινητικότητα; - Προβολή βίντεο με ιστορίες κινητικότητας – βι-
ωματικές δραστηριότητες - Σταυρούλα Τετραδάκου, Σύμβουλος Επαγγελ-
ματικού Προσανατολισμού, Στέλεχος Διεύθυνσης ΣΥΕΠ ΕΟΠΠΕΠ

• Έγγραφα Europass – ποια είναι και σε τι χρησιμεύουν; Ο. Κωνσταντο-
πούλου, Εκπαιδευτικός αποσπασμένη στον ΕΟΠΠΕΠ, Στέλεχος Europass 
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Επαγγελματοποιώντας 
τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
Δεξιότητες των επαγγελματιών και
Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας

Δεξιότητες των επαγγελματιών και  
διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη

Οι δεξιότητες των επαγγελματιών συμβούλων σταδιοδρομίας συμβάλλουν σημαντικά 
στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Αυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι υπάρχει 
σημαντική διαφοροποίηση στην υφιστάμενη παροχή κατάρτισης στους επαγγελματίες 
του χώρου από χώρα σε χώρα και από τομέα σε τομέα στην Ευρώπη, παρόλο που υπάρ-
χει ξεκάθαρη τάση προς την παροχή πιο εξειδικευμένης κατάρτισης. 
Οι ευκαιρίες μετακίνησης προσωπικού είναι περιορισμένες, ειδικά μεταξύ των τομέ-
ων της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας καθώς και από παραεπαγγελματικούς σε 
επαγγελματικούς ρόλους. Η μελέτη αναφέρει σύγχρονες τάσεις στην παροχή κατάρτι-
σης, καίρια ζητήματα που χρήζουν προσοχής και πιθανής δράσης εκ μέρους των υπευ-
θύνων χάραξης πολιτικής, των εκπαιδευτών και των επαγγελματιών. Περιλαμβάνονται 
έξι λεπτομερείς μελέτες περίπτωσης κρατών που ανέλαβαν συντονισμένη δράση για 
την αντιμετώπιση εθνικών ζητημάτων. Η μελέτη ασχολείται με την έννοια των δεξιοτή-
των και ορίζει τις συγκεκριμένες δεξιότητες που χρειάζονται οι σύμβουλοι σταδιοδρο-
μίας.
Προτείνει ένα πλαίσιο προσόντων σχετικών με την εργασία τους και διερευνά τους τρό-
πους με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το πλαίσιο προσόντων, συμπερι-
λαμβανομένης της δημιουργίας πιο ευέλικτων μορφών κατάρτισης για μεμονωμένους 
επαγγελματίες του χώρου.
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ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Η έκδοση αυτή χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δη-
μοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 
πληροφοριών που παρέχονται σε αυτή.

Διατίθεται Δωρεάν από το Ε.Κ.Ε.Π.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού
Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία, Αττική www.eoppep.gr 

Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Κέντρο Euroguidance της Ελλάδας
Τηλ.: 210 27 09 175 – 9183  e-mail: guidance@eoppep.gr

Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων – Εθνικό Κέντρο Ευρωδιαβατηρίου Europass
Τηλ.: 210 2709108  Fax 210 2755547 e-mail: europass@eoppep.gr

Η δράση αυτή υλοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Euroguidance - Lifelong Learning Program 50% & 50% Εθνικοί πόροι)


