
 

Η Εργαλειοθήκη SCOUT 
Αξιολογώντας Ικανότητες για το Μέλλον 



 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης 

δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνον των  

δημιουργών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται σε αυτή. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  μέσω του προγράμματος  

Erasmus+  (KA204 – Στρατηγικές Συμπράξεις για  την Εκπαίδευση Ενηλίκων). 

 

Εγκρ. Αριθ. Έργου: 2017-1-DE02-KA204-004194 

Η Έκδοση τελεί υπό το συντονισμό του: 

Το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο Erasmus+ “SCOUT”, εστιάζει 

στην αναγνώριση των ικανοτήτων, προσόντων και δεξιοτήτων των νέ-

ων μεταναστών μέσω της συνδυασμένης ανάπτυξης υπαρχόντων ερ-

γαλείων και υλικών, τα οποία θα διαθέσει στους συμβούλους με στόχο 

να υποστηρίξει το έργο τους για την αξιολόγηση (αποτίμηση) και τεκμη-

ρίωση  αυτών των ικανοτήτων.  
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Η Εργαλειοθήκη SCOUT  
Η Εργαλειοθήκη SCOUT φιλοδοξεί να προσφέρει στους Συμβούλους Απασχόλησης ένα συλ-

λογικό αποθετήριο εργαλείων Αξιολόγησης Ικανοτήτων, τα οποία είναι διαθέσιμα να αξιο-

ποιηθούν στην εργασία τους με τους νέους μετανάστες. Προκειμένου να διασφαλισθεί η ευ-

χερής πρόσβαση, η εργαλειοθήκη θα είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του έργου 

SCOUT. Σε μια πρώτη παρουσίαση του περιεχόμενου της εργαλειοθήκης, οι χρήστες της μπο-

ρούν να βρουν σε αυτήν, κατηγοριοποιημένα εργαλεία σε δύο Θεματικές Ενότητες: Εργαλεία 

για την υποστήριξη της συμβουλευτικής διαδικασίας και Εργαλεία για αυτό-αξιολόγηση. Κάθε 

Ενότητα διακρίνεται σε επιμέρους υποκατηγορίες στις οποίες αντιστοιχούν συγκεκριμένα ερ-

γαλεία. Στη συνέχεια, κάθε ένα από αυτά τα εργαλεία αναλύεται περαιτέρω στο πεδίο 

'Ενημερωτικά Σημειώματα'. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της παρούσας έκδοσης μπορείτε να 

βρείτε τον πλήρη οδηγό εργαλείων σε καταλόγους τους οποίους συνέταξαν οι συνεργαζόμε-

νοι φορείς του έργου αναφερόμενοι στις χώρες τους. Η Εργαλειοθήκη SCOUT συμπληρώνε-

ται από ένα εγχειρίδιο για Συμβούλους το οποίο θα παρέχει αρκετή πληροφορία και υποστή-

ριξη για το πως να αξιοποιήσουν την εργαλειοθήκη και το ProfilPASS σε Απλή Γλώσσα. 

Περιεχόμενα 
 

a. Η Δομή της Εργαλειοθήκης Scout (Σελίδες 3-6) 

b. Τα ‘Ενημερωτικά Σημειώματα’ (Σελίδες 7-27) 

c. Οι Κατάλογοι των Εργαλείων  (Σελίδες 28– 39) 
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Στην πρώτη ενότητα, «Εργαλεία 

για την Υποστήριξη της Συμβου-

λευτικής Διαδικασίας», παρου-

σιάζονται εργαλεία για την αξιο-

λόγηση των ικανοτήτων. τα ο-

ποία διευκολύνουν την συμβου-

λευτική διαδικασία στην πράξη,  

λόγου χάρη στην καθοδήγηση 

μέσω οπτικοποιημένων  παρα-

στάσεων ή δομημένων εγγρά-

φων-πλαισίων. Η ενότητα δια-

κρίνεται σε 3 κατηγορίες: 

 

A. Αρχική Φάση: Προετοι-

μασία της Συμβουλευτι-

κής  

B. Αντιμετωπίζοντας το ε-

μπόδιο της γλώσσας  

C. Οικοδομώντας τη συμ-

βουλευτική διαδικασία 

 

Για περισσότερες πληροφορίες για 

κάθε εργαλείο, πατήστε πάνω του 

για να οδηγηθείτε στο αντίστοιχο 

‘Ενημερωτικό Σημείωμα’  

I. Εργαλεία για την υποστήριξη της Συμβουλευτικής Διαδικασίας  
 

Α.  Αρχική Φάση: Προετοιμασία της Συμβουλευτικής (εξατομικευμένη εργασία για τους 

νέους μετανάστες ώστε να προετοιμαστούν για τη συμβουλευτική διαδικασία) 

Σε αυτή την κατηγορία, παρουσιάζονται εργαλεία αξιολόγησης ικανοτήτων, τα οποία ο Σύμβουλος μπορεί 

να αξιοποιήσει ή να στραφεί προς αυτά πριν την έναρξη της συγκεκριμένης συμβουλευτικής διαδικασίας. 

Εδώ, παρουσιάζονται εργαλεία αυτοαξιολόγησης ώστε ο/η πελάτης συμπληρώνοντάς τα να προχωρήσει 

μόνος/η του/ης την αξιολόγηση των ικανοτήτων του/της παράλληλα με την συμβουλευτική υποστήριξη.  

 εργαλεία αυτό-αξιολόγησης (δείτε επίσης Ενότητα ΙΙ παρακάτω ή πατήστε εδώ) 

 

 

 

 

 

Β.  Αντιμετωπίζοντας το εμπόδιο της γλώσσας (σε συνεργασία με το Σύμβουλο) 

Εδώ εντάσσονται τα εργαλεία αξιολόγησης ικανοτήτων που προσεγγίζουν ρητά το γλωσσικό ε-

μπόδιο μεταξύ του συμβούλου και του πελάτη. Αυτά τα εργαλεία μπορούν είτε να χρησιμοποιηθούν 

συμπληρωματικά σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία είτε ανεξάρτητα να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα, π.χ 

όταν ο πελάτης μας αδυνατεί να κατανοήσει επαρκώς την γλωσσική αποτύπωση των εργαλείων. 

  

 

 

• EU Skills Profile Tool for Third Country Nationals (European Union) 

• Picture card set for the competence assessment (Germany) 

• meine-berufserfahrung.de (Germany) 

• Validation Interpreter (Sweden) 

• Competence Cards (Germany) 
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Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων 

χρησιμεύουν στον Σύμβουλο 

προσανατολιστικά. Ο Σύμβου-

λος καλείται να εντοπίσει το πλέ-

ον κατάλληλο για την περίπτω-

ση εργαλείο διαβάζοντας τα α-

ντίστοιχα ενημερωτικά σημειώ-

ματα.  

Μπορείτε να βρείτε τα 

‘Ενημερωτικά Σημειώματα’ στις 

σελίδες που ακολουθούν. 

I. Εργαλεία για την υποστήριξη της Συμβουλευτικής Διαδικασίας  

 

C. Οικοδομώντας τη Συμβουλευτική Διαδικασία (Χαρτοφυλάκια (portfolios), πλαίσια 

συνέντευξης, κα) 

Αυτή η κατηγορία καλύπτει τα εργαλεία αξιολόγησης ικανοτήτων που μπορούν να υποστηρίξουν το έργο 

του συμβούλου με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα παρέχοντας χαρτοφυλάκια ή πρότυπα συνεντεύξε-

ων ως βάση για τη διαδικασία παροχής συμβουλών. Ο σύμβουλος μπορεί επίσης να συνδυάσει διαφορετι-

κά εργαλεία ή διάφορα τμήματα διαφορετικών εργαλείων.  

 εργαλεία αυτό-αξιολόγησης (δείτε επίσης την Ενότητα ΙΙ παρακάτω ή πατήστε εδώ) 

 εξειδικευμένη αξιολόγηση ικανοτήτων  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 ολοκληρωμένη αξιολόγηση ικανοτήτων  

 

 

 

• JobYes (Spain) 

• Social ENTrepreneurship for Immigrants- 

SENTIM (Greece) 

• COM(petences) PASS (Austria) 

• Picture card set for the competence assess-

ment (Germany) 

• Prometheus: Are you familiar 

with your teamwork skills? 

(Greece) 

• Prometheus: At the reception 

(Greece) 

Με εστίαση στο επάγγελμα Οριζόντιες ή κοινωνικές δεξιότητες 

• ProfilPASS in simple language – adapted version for the target 

group new immigrants (Germany) 

• Competence balance for migrants (Germany) 

• Competence record (revised version for refugees) (Germany) 

• Language & qualification portfolio (Austria) 

• The Unexpressed Talent (Slovenia) 

• Mapping for validation (Sweden) 
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Όπως και παραπάνω στην Ενό-

τητα «Οικοδομώντας την συμ-

βουλευτική» κατ’ αναλογίαν τα 

εργαλεία αυτό-αξιολόγησης δια-

κρίνονται επίσης σε πλήρη συ-

νεκτικά εργαλεία και σε εξειδικευ-

μένα εργαλεία αξιολόγησης ικα-

νοτήτων, με τα τελευταία να υ-

ποδιαιρούνται περαιτέρω σε ερ-

γαλεία που δίνουν έμφαση στις 

επαγγελματικές δεξιότητες και 

εργαλεία που καλύπτουν τις ορι-

ζόντιες ή κοινωνικές δεξιότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπορείτε να δείτε τα 

‘Ενημερωτικά Σημειώματα’ που 

αντιστοιχούν στις σελίδες που 

ακολουθούν ή πατώντας στους 

συνδέσμους. 

II. Εργαλεία αυτό-αξιολόγησης  
(= σε εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ωφελούμενος χωρίς υποστήριξη καθώς και εργαλεία αξιο-

ποιήσιμα από τον Σύμβουλο στη διάρκεια της συμβουλευτικής πορείας είτε και ως συμπληρωματικά υποστηρι-

κτικά μέσα π.χ μια πρώτη αρχική δραστηριότητα που πραγματοποίησαν οι ωφελούμενοι - πελάτες)  

 

Η δεύτερη ενότητα «Εργαλεία αυτό-αξιολόγησης» παρουσιάζει εργαλεία τα οποία μπορεί ο πελάτης να 

χρησιμοποιήσει χωρίς εξωτερική υποστήριξη, τα οποία ωστόσο μπορούν να αξιοποιηθούν ή και να εντα-

χθούν στην συμβουλευτική, όπως παραδείγματος χάρη, ένα είδος προ-εργασίας του πελάτη (δες Κατηγο-

ρία Α) ή ακόμα και ως μια  ξεχωριστή φάση της διαδικασίας συμβουλευτικής.  

 

 εξειδικευμένη αξιολόγηση δεξιοτήτων:  

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 ολοκληρωμένη αξιολόγηση ικανοτήτων  

 

 

 

 

 

 

• Job Skills (Sweden)  

• meine-berufserfahrung.de  

(my vocational experiences)  

(Germany) 

• Prometheus: Are you familiar with 

your teamwork skills? (Greece) 

• Prometheus: How do I evaluate my 

communication skills? (Greece) 

Με έμφαση στο επάγγελμα Οριζόντιες ή κοινωνικές δεξιότητες 

• ProfilPASS in simple language – adapted version for the 

target group new immigrants (Germany) 

• Prometheus: My transferable skills (Greece) 

• eGuide+ (Greece) 

• Mapping for validation (Sweden) 

• JobYes (self-need analysis & knowledge portfolio) (Spain) 

• The Unexpressed Talent (Slovenia) 
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Τα ‘Ενημερωτικά Σημειώματα’ 
βασικές πληροφορίες για το κάθε ένα από τα εργαλεία που αναφέρθηκαν 

παραπάνω 
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ProfilPASS σε Απλή Γλώσσα (ProfilPASS in Einfacher Sprache) 

Γερμανικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων -  

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Leibniz  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Το ProfilPASS υποστηρίζει την συστηματική αξιολόγηση και τεκμηρίωση των δεξιοτήτων με στόχο   

την δημιουργία ενός πορτραίτου-‘προφίλ’ δεξιοτήτων και επομένως, την προώθηση, την περαιτέρω  

προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη, τον (επανα-)προσανατολισμό και τον σχεδιασμό των επό-

μενων μαθησιακών βημάτων.  

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Το  ProfilPASS  γενικότερα απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται σε φάση μετάβασης και χρήζουν 

προσανατολισμού και συμβουλευτικής. Ωστόσο, είναι δυνατό η απλοποιημένη μορφή του σε απλή 

γλώσσα να διευκολύνει τον Σύμβουλο να αξιοποιήσει το ProfilPASS με την ομάδατων νέων μετανα-

στών γιατί είναι προσαρμοσμένο ειδικά για τις ανάγκες τους και την κατάστασή τους – τόσο λόγω 

γλώσσας όσο και λόγω περιεχομένου και παρουσίασης. Δουλεύοντας με το  ProfilPASS απαιτείται 

κατ’ ελάχιστον η βασική γνώση της γλώσσας της χώρας υποδοχής.  

Σημεία Κλειδιά 

Το ProfilPASS σε απλή γλώσσα συνδυάζει συγκέντρωση τεκμηρίων (portfolio) και επαγγελματική συμ-

βουλευτική. 

Το εργαλείο περιλαμβάνει 5 κατηγορίες: 

 Μπορείς να Κάνεις Περισσότερα απ’ όσα Νομίζεις 

 Η Ζωή μου – Μια Επισκόπηση 

 Οι Εμπειρίες μου 

 (Ενδιαφέροντα, Ψυχαγωγία και Ελεύθερος Χρόνος; Σπίτι, Γειτονιά και Οικογένεια; Σχολική Ζωή, Ε-

παγγελματική Εκπαίδευση και Σπουδές; Εργασία, Επάγγελμα και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση; Η Ζωή 

μου σε μια Νέα Χώρα; Καλές Περίοδοι - Δύσκολες Περίοδοι) 

 Τώρα Γνωρίζω τι είμαι Ικανός να ΄Κάνω 

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

https://scout.profilpass-

international.eu/index.php?

article_id=143&clang=5 

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Γερμανικά, Αγγλικά,  Σουηδικά, Ελληνι-

κά, Ισπανικά, Σλοβένικα 

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

http://www.profilpass.de/ 

 Deutsches Institut für  

Erwachsenenbildung –  

Leibniz-Zentrum für Lebenslanges  

Lernen e.V.  

German Institute for Adult Education - 

Leibniz Centre for Lifelong Learning 

(DIE) 
 

 Servicestelle ProfilPASS  

Heinemannstraße 12-14  

53175 Bonn, GERMANY  
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Διαβατήριο Ικανοτήτων  KOM(petenzen)PASS  

Παράρτημα του Γερμανικού Φορέα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Ε-

παρχία του Bolzano  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Με την βοήθεια του διαβατηρίου Ικανοτήτων, οι συμμετέχοντες μπορούν να περιγράψουν αναστοχαστι-

κά την μέχρι τώρα πορεία της εκπαίδευσης και κατάρτισής τους (συμπεριλαμβανομένων των εθελοντικών 

δραστηριοτήτων).  Στη βάση αυτής της βιογραφικής επισκόπησης, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν 

μεγαλύτερη κατανόηση των ατομικών ικανοτήτων τους και των ενδιαφερόντων τους. 

Περαιτέρω στόχοι είναι η ανάπτυξη της αυτό-εκτίμησής τους καθώς και η ικανότητα της λήψης απο-

φάσεων σχετικά με την περαιτέρω εκπαίδευση και τον επαγγελματικό τους επαναπροσανατολισμό.   

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Το εργαλείο απευθύνεται σε ενήλικες που εισέρχονται στο επάγγελμα ή αυτούς που ενδιαφέρονται για 

τη συνεχιζόμενη κατάρτιση. Επομένως είναι ανοικτό σε όλους τους ενήλικες που ψάχνουν για επαγ-

γελματικό (επανα)προσανατολισμό. 

Σημεία Κλειδιά 

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για συμβουλευτική σε ομάδα καθώς και ως ατομική 

άσκηση. Μέσω του φάσματος των ατομικών ασκήσεων, ένα δεύτερο άτομο (της επιλογής του συμμε-

τέχοντα) μπορεί επίσης να λαμβάνει συμβουλευτική προκειμένου να ενεργοποιήσει την σύγκριση μετα-

ξύ αυτό-εικόνας και της άποψης των άλλων. Εξαιτίας της πολυπλοκότητας της διαδικασίας, ο σύμβου-

λος εδώ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ενώ ο/η πελάτης θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος/η να 

εμπλακεί στη διαδικασία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Το εργαλείο ‘Διαβατήριο Ικανοτήτων ’ για ενήλικες περιλαμβάνει 3 κεντρικά στοιχεία: 

) Μέρος 1: »Καταγραφή« (όσον αφορά διάφορες πτυχές) 

) Μέρος 2: Ανάλυση Δεξιοτήτων 

) Μέρος 3: Ισορροπία, Όραμα, Στόχοι   

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

 

 

 

 

 

  

 

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Γερμανικά 

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

http://www.provinz.bz.it/

berufsbildung/weiterbildung-

meisterausbildung/

erwachsenenbildung.asp  

Landesdirektion deutschsprachige 

Berufsbildung 

Dantestraße 3 

39100 Bozen, ITALY 
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Δυστυχώς το εργαλείο δεν εί-

ναι πλέον διαθέσιμο διαδικτυα-

κά. Παρόλα αυτά μπορείτε να βρείτε 

πληροφορίες σχετικά με το Διαβατήριο 

Ικανοτήτων στον παρακάτω σύνδε-

σμο. Ακολουθώντας τον σύνδεσμο 

μπορείτε επίσης να ζητήσετε να λάβετε 

και επιπλέον εργαλεία συμβουλευτικής. 

Τελευταία Ενημέρωση Αύγουστος 2019.  

http://www.provinz.bz.it/berufsbildung/weiterbildung-meisterausbildung/erwachsenenbildung.asp
http://www.provinz.bz.it/berufsbildung/weiterbildung-meisterausbildung/erwachsenenbildung.asp
http://www.provinz.bz.it/berufsbildung/weiterbildung-meisterausbildung/erwachsenenbildung.asp
http://www.provinz.bz.it/berufsbildung/weiterbildung-meisterausbildung/erwachsenenbildung.asp


 
 

Ισοστάθμιση Ικανοτήτων για Μετανάστες 
Kompetenzbilanz für Migrant*innen  

Γερμανικό Ινστιτούτο Νεολαίας(Deutsches Jugendinstitut, DJI),  

Munich  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Το εργαλείο πρωτίστως έθεσε ως στόχο του να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις 

ικανότητές τους που απέκτησαν  άτυπα (κυρίως μέσα στην οικογένεια) με τη χρήση καταγραφής και 

αξιολόγησης των κοινωνικών και προσωπικών ικανοτήτων τους, συμμετέχοντας σε οικιακές 

ασχολίες και την αξία της μεταβίβασής αυτών των ικανοτήτων στην αγορά εργασίας. Επίσης, το 

εργαλείο Ισοστάθμιση Ικανοτήτων, στοχεύει στην ενίσχυση των δυνατών τους σημείων καθώς τους 

ενθαρρύνει να θέσουν επαγγελματικούς στόχους και/ή να προσδιορίσουν και σχεδιάσουν δυναμικά 

την προσωπική τους ανάπτυξη.  

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του Εργαλείου) 

Το συγκεκριμένο εργαλείο απευθύνεται σε εργαζόμενους γονείς, καθώς και σε ενήλικες που επιστρέ-

φουν στην αγορά εργασίας ή αλλάζουν επάγγελμα ή ενδιαφέρονται για περαιτέρω εκπαίδευση. Οι 

μετανάστες και οι εθελοντές αποτελούν επίσης ομάδα στόχο. 

Σημεία Κλειδιά 

Το εργαλείο Ισοστάθμιση Ικανοτήτων μπορεί να αξιοποιηθεί για ατομική συμβουλευτική ή σε ομάδες. 

Διαιρείται σε τέσσερις κύριες φάσεις: 

1)Ιστορία Ζωής ως μια ιστορία μάθησης 

2)Η Οικογένεια ως περιβάλλον μάθησης 

3)Ανάλυση Ικανοτήτων στη βάση των καθημερινών μου δραστηριοτήτων 

4)Δημιούργησε το προσωπικό σου πορτραίτο ικανοτήτων 
 

Στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, οι συμμετέχοντες συνδέουν τα αποτελέσματα με τα προσω-

πικά επαγγελματικά τους σχέδια ακολουθώντας 2 βασικά ερωτήματα: 

• Ποιες συγκεκριμένες κοινωνικές δεξιότητες χρειάζομαι να χρησιμοποιήσω στο μέλλον ; 

• Ποια ικανότητα θα ήθελα να αναπτύξω περαιτέρω; 

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

https://www.dji.de/fileadmin/

user_upload/bibs/187/

kompetenzbilanz_Haupttext.pdf  

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Γερμανικά  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

Deutsches Jugendinstitut e. V. 

Nockherstr. 2 

81541 Munich, GERMANY 
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Κάρτες Ικανοτήτων Kompetenzkarten für die Migrationsberatung  

Ίδρυμα Bertelsmann και όλα τα υπεύθυνα σώματα για υπηρεσίες 

συμβουλευτικής μεταναστών στη Γερμανία   

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Οι Κάρτες Ικανοτήτων προσφέρουν μια ευέλικτη, βασικού επιπέδου προσέγγιση για την αξιολόγηση 

των ικανοτήτων. Η ιδιαιτερότητά τους έγκειται στην αντιστάθμιση των γλωσσικών ελλειμμάτων μέσω 

της επακόλουθης απεικόνισης.         Παράλληλα, παρέχεται υποστήριξη στους συμβούλους μέσω περαι-

τέρω πληροφοριών για τη διαδικασία παροχής συμβουλών. 

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του Εργαλείου) 

Κύρια ομάδα στόχου είναι άτομα με μεταναστευτική προέλευση. Δεν απαιτούνται ειδικές προϋποθέ-

σεις .  

Σημεία Κλειδιά 

Οι Κάρτες Ικανοτήτων υποτίθεται ότι εφαρμόζονται στα πλαίσια διαδραστικής συνεργασίας μεταξύ 

συμβούλου και πελάτη με διαφορετικές επιλογές στην χρήση τους: 

• Οι κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως απλό μέσο έναρξης μιας συζήτησης, ως εφαλτήριο 

ή εισαγωγή. 

• Επίσης, είναι δυνατή μια πλήρης αξιολόγηση ικανοτήτων με την χρήση αυτών των καρτών. Οι πε-

λάτες αφού πάρουν στα χέρια τους τις κάρτες επιλέγουν 10-15 κάρτες που θεωρούν ότι περιγρά-

φουν τα δυνατά τους σημεία. Αυτά συζητούνται και, αν χρειαστεί, οι επιλεγμένες κάρτες εξετάζο-

νται σε βάθος. Τέλος, εντοπίζονται οι βασικές ικανότητες προκειμένου να βρεθεί κατάλληλος επαγ-

γελματικός τομέας. Η διαδικασία αυτή ισχύει και για τις περιοχές μεμονωμένων ικανοτήτων . 

• Είναι επίσης δυνατή η χρήση του σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, με την έννοια ότι οι κάρτες μπο-

ρούν να χρησιμοποιηθούν στην έναρξη και μετά μπορεί να ακολουθήσει και συνταχθεί μια ολο-

κληρωμένη αξιολόγηση ικανοτήτων. 

Το σετ των Καρτών περιέχει επίσης κάρτες –πορτρέτα με χρωματική κωδικοποίηση για την  αξιολόγη-

ση των δυνατών σημείων επαγγελματικού προφίλ από την Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απα-

σχόλησης .  

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

https://www.bertelsmann-

stiftung.de/en/publications/

publication/did/competence-

cards/   

  

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ρώσι-

κα, Αραβικά, Φαρσί, Τούρκικα, 

Τιγκρινιακά  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 
https://www.bertelsmann-

stiftung.de/en/our-projects/careers-

via-competences/project-news/

immigration-counseling-for-adult-

immigrants/ 

Bertelsmann Foundation 

(Bertelsmann Stiftung) 

Carl-Bertelsmann-Straße 256 

33311 Gütersloh 

GERMANY  
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Καταγραφή Ικανοτήτων Kompetenzbilanz für Migrant*innen  

Η Καταγραφή Ικανοτήτων είναι ένα προϊόν της αναπτυξιακής σύ-

μπραξης SEPA της EQUAL II σε συνεργασία με τη σύμπραξη Migra-

Net.  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Το εργαλείο έχει ως στόχο τον προσδιορισμό, την αναγνώριση και την τεκμηρίωση των τυπικά και 

άτυπα αποκτηθέντων ικανοτήτων. Επίσης στοχεύει στον αναστοχασμό και την ενδυνάμωση. 

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του Εργαλείου) 

Το εργαλείο απευθύνεται σε μετανάστες και πρόσφυγες των οποίων η διαδικασία αίτησης ασύλου 

είναι σε εξέλιξη. Για την αποτελεσματική χρήση του, οι πελάτες θα πρέπει να είναι ικανοί να επικοινω-

νούν σε ένα βασικό επίπεδο γλωσσικής επάρκειας. 

Σημεία Κλειδιά 

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ατομική συμβουλευτική η σε ομάδες. Περιέχει 4 βασικές Θε-

ματικές Ενότητες:  

• Περιγραφή: ερωτήσεις με αναφορά σε διαφορετικά ορόσημα της ζωής τους (π.χ οικογένεια, μετα-

νάστευση, σχολική ζωή, κοινωνικές δραστηριότητες, κλπ.)  

• Προσδιορισμός: σε κάθε ερώτηση στη Θεματική Ενότητα «Περιέγραψε» ,ο/η πελάτης αναστοχάζε-

ται τις ικανότητες τις οποίες απέκτησε στη διάρκεια εκτός ή εντός επαγγελματικής δραστηριότητας 

(διαδικασία αυτό-αξιολόγησης) 

• Αναγνώριση/Καταγραφή: καθορίζεται ο τρόπος καταγραφής/τεκμηρίωσης αυτών των ικανοτήτων  (παροχή 

τεκμηρίων, πιστοποιητικών αλλά και φωτογραφιών ,άρθρων στον Τύπο, αναφορές, εργασίες, κ.α) 

• Πραγματισμός / Σχεδιασμός: Αξιοποίηση των ικανοτήτων, με την έννοια για το ποιες ικανότητες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν (στην Γερμανία) με ποιο χρονικό ορίζοντα/σε ποιο επάγγελμα/σε 

ποιο περιβάλλον/με ποιο τρόπο (συνίσταται η διασύνδεση με εκπαιδευτική και αναπτυξιακή συμ-

βουλευτική) 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

 

 

 

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Γερμανικά  

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

Maria Prem 

SEPA Teilprojekt ProFi 

Amt für Wohnen und Migration 

Franziskanerstr. 8 

81669 München , GERMANY 

maria.prem@muenchen.de  

Djalal Ali 

SEPA Teilprojekt QuIf 

Tür an Tür –  

Integrationsprojekte GmbH 

Schießgrabenstr. 14  

86150 Augsburg, GERMANY 

  

integrationsprojekte@tuerantuer.de 
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Το Εργαλείο δεν είναι πλέον 

διαθέσιμο διαδικτυακά.  

Τελευταία Ενημέρωση Αύγουστος 2019.  
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eGuide + 
Μεταφορά Καινοτομίας (ToI) | Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP) 

Η σύμπραξη αποτελείται από τους ακόλουθους οργανισμούς: INEK 

(Κύπρος), Ballymun Job Centre (Ιρλανδία), Kadis (Σλοβενία), CORE 

(Ελλάδα), Web Relations (Ελλάδα), Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Ελλάδα)  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Το εργαλείο στοχεύει στην παροχή δομημένου επαγγελματικού προσανατολισμού και καθοδήγησης  

σε μειονεκτούντες και μετανάστες σε αναζήτηση εργασίας. 

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Το εργαλείο έχει δημιουργηθεί για μειονεκτούντες και μετανάστες που αναζητούν εργασία. Επειδή εί-

ναι ένα Διαδικτυακό εργαλείο, οι χρήστες πρέπει να διαθέτουν βασικές δεξιότητες Η/Υ ενώ πρέπει να 

τους δοθούν και οδηγίες πλοήγησης. 

Σημεία Κλειδιά 

To εργαλείο είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα στην οποία έχουν πρόσβαση και χρήστες και εκπαιδευ-

τές/σύμβουλοι μέσω κωδικού εγγραφής. 

Το eGuide αποτελείται από 3 βασικά στοιχεία για την αξιολόγηση ικανοτήτων: 

• έναν  Οδηγό Ενδιαφερόντων  

• ένα Οδηγό Προσωπικότητας 

• ένα Οδηγό Γνώσεων 

 

Επιπλέον αυτών των εργαλείων υπάρχει και το Πεδίο « Σχετικά με Εμένα» για την υποστήριξη της αξιο-

λόγησης των προσωπικών προκλήσεων, αξιών και στόχων. 

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

 

 

 

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Αγγλικά, Ελληνικά, Σλοβένικα  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

http://eguideplus.eu/?lang=en  

Kadis 

Koprska 72 

1000 Ljubljana 

SLOVENIA 
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Το Εργαλείο δεν είναι πλέον 

διαθέσιμο διαδικτυακά.  

Τελευταία Ενημέρωση Αύγουστος 2019.  
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Ευρωπαϊκό Εργαλείο Προφίλ Δεξιοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών 

Αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (αποτελεί μέρος της Νέας Ευ-

ρωπαϊκής Ατζέντας για τις Ικανότητες) 

Τι είναι; (Ο σκοπός του εργαλείου) 

Το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Προφίλ Δεξιοτήτων Υπηκόων Τρίτων Χωρών δημιουργήθηκε για να χρησι-

μοποιηθεί από κάθε υπηρεσία που παρέχει υποστήριξη σε πολίτες χωρών εκτός ΕΕ. Στόχος του είναι 

η υποστήριξη της διαδικασίας αποτύπωσης των δεξιοτήτων των προσφύγων, μεταναστών και πολι-

τών εκτός ΕΕ οι οποίοι διαβιούν στην ΕΕ (πολίτες τρίτων χωρών). 

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Η ομάδα στόχου είναι πρόσφυγες, μετανάστες και πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που 

διαβιούν στην ΕΕ. Το Εργαλείο Προφίλ Δεξιοτήτων έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση από: εθνικές Υπη-

ρεσίες Υποδοχής και Ενσωμάτωσης προσφύγων, Κέντρα Υποδοχής και σχετικές αρχές. 

Σημεία Κλειδιά 

Το εργαλείο είναι διαθέσιμο μέσω διαδικτύου σε εθελοντική βάση και χωρίς κόστος. Μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί στα πλαίσια συνέντευξης γνωριμίας με τον ωφελούμενο, τις ικανότητές του, τα προσόντα 

και την εμπειρία του. 

Το εργαλείο αποτελείται από 6 θεματικές ενότητες, με κάθε μία να διαιρείται σε επιμέρους υποενότητες: 

 1) Προσωπικές Πληροφορίες 

 2) Στοιχεία Επικοινωνίας 

 3) Προσδοκίες/Προσωπικές Ανάγκες 

 4) Αξιολόγηση Δεξιοτήτων (π.χ. μαθηματικές δεξιότητες, δεξιότητες Η/Υ, ενδιαφέροντα κλπ.) 

 5) Εκτίμηση & Συστάσεις για επόμενα βήματα  (συμπληρώνεται από τον συνεντευξιατή) 

 6) Σύνοψη  

 Τα συμπληρωμένα προφίλ μπορούν  να αποθηκευτούν σε μορφή PDF ή XML αρχεία. 

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

https://ec.europa.eu/migrantskills/

#/  

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Όλες οι γλώσσες της ΕΕ (εκτός από 

Ιρλανδικά), Αραβικά, Φαρσί, Πα-

στού, Σοράνι, Σομαλικά, Τιγκρινιακά 

και Τούρκικα* 

Σημείωση: Είναι πιθανό να βλέπετε 

δυο γλώσσες ταυτόχρονα στην ο-

θόνη του υπολογιστή σας. 

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

http://ec.europa.eu/social/

main.jsp?catId=1412&langId=en   

European Commission 

 DG Employment, Social Affairs & 

Inclusion 

 B-1049 Brussels 

BELGIUM 
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Επαγγελματικές Δεξιότητες  

Arbetsförmedlingen – Σουηδική Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Αυτό το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης οδηγεί στην δημιουργία ενός προφίλ ικανοτήτων βάσει του ο-

ποίου, το άτομο μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες για θέσεις εργασίας και εκπαίδευσης συναφείς με 

το προφίλ του. 

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Ομάδα στόχου είναι οι μετανάστες οι οποίοι, προτείνεται για την ευχερή χρήση του, να διαθέτουν 

γλωσσική επάρκεια επιπέδου Β1. 

Σημεία Κλειδιά 

Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει το δικό του προφίλ ικανοτή-

των και να το δημοσιεύσει στην σχετική πλατφόρμα αναγγελίας και εύρεσης συναφών θέσεων εργα-

σίας και ευκαιριών εκπαίδευσης.  

• Προσωπικές Πληροφορίες  

• Εκπαίδευση 

• Επαγγελματική Εμπειρία  

• Δεξιότητες 

• Γλωσσικές Ικανότητες 

• Ενδιαφέροντα Επαγγελματικής Εξέλιξης 

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

https://jobskills.se/ 

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Σουηδικά, Αγγλικά, Αραβικά, Ουρ-

ντού, Φαρσί, Τιγκρινιακά, Σομαλικά  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

https://jobskills.se/ 
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 Job-Yes 

Fund Κοινωνικής Καινοτομίας (Λιθουανία) (Συντονιστής Προγράμ-

ματος). Αποτέλεσμα έργου Erasmus+.   

Τι είναι; (Ο σκοπός του εργαλείου) 

Το εργαλείο στοχεύει στην ενθάρρυνση της ένταξης των ατόμων με μειονεκτική θέση στην αγορά εργα-

σίας, μέσω της αξιολόγησης και βελτίωσης των κοινωνικών (οριζόντιων) δεξιοτήτων συμβατών  με τις 

βασικές ικανότητες απασχόλησης: ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας και επιχειρείν, κοινωνικές και 

πολιτειακές ικανότητες, ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητα μάθησης (μεταγνωστικές ικανότητες) 

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Το εργαλείο πρωτίστως σχεδιάστηκε για άτομα που προέρχονται από μειονεκτικά περιβάλλοντα  και με 

ελάχιστες ευκαιρίες πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι χρήστες χρειάζεται να έχουν βασικές δεξιότη-

τες γλωσσικής επικοινωνίας και Η/Υ, προκειμένου να εργαστούν μόνοι τους με το εργαλείο. 

Σημεία Κλειδιά 

Το Job-Yes συνδυάζει την αξιολόγηση των ικανοτήτων με κατάρτιση η οποία πραγματοποιείται διαδι-

κτυακά μέσω τεσσάρων εύκολων στη χρήση εκπαιδευτικών εργαλείων: Ανάλυση Αυτό-Αναγκών,  Χαρ-

τοφυλάκιο Γνώσεων, Ασκήσεις μέσω Ανοικτών Πηγών Μάθησης (OER) και Σχέδιο Δράσης των Εκπαι-

δευομένων. 

• Η Ανάλυση των Αυτό-Αναγκών αποτελεί ένα άτυπο και διαδραστικό εργαλείο αξιολόγησης του επιπέ-
δου κοινωνικών δεξιοτήτων για την απασχόληση των συμμετεχόντων.  

• Στο Χαρτοφυλάκιο Γνώσεων , συγκεντρώνονται τα επιτεύγματα των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη 
ικανοτήτων και κοινωνικών δεξιοτήτων στη διάρκεια της δια βίου μάθησης και μέσω τυπικής, μη τυπι-
κής και άτυπης μάθησης. 

• 40 Ψηφιακές Ασκήσεις ως Υλικό Ανοικτών Πηγών Μάθησης (OERs) προσφέρονται δωρεάν και είναι 
ανοικτές και διαθέσιμες για αυτό-κατευθυνόμενη μάθηση για την ανάπτυξη ενός αριθμού οριζόντιων 
δεξιοτήτων απαραίτητες για τον κόσμο της εργασίας. 

• Το Σχέδιο Δράσης συμβάλλει στον προσδιορισμό των επόμενων βημάτων ώστε ο συμμετέχων να βελ-
τιώσει και διευρύνει τις επαγγελματικές του ευκαιρίες, όπως να αποκτήσει φιλοσοφία ενεργούς αναζή-
τησης εργασίας, να ξεκινήσει η δική του επιχείρηση, ή να εισαχθεί σε πρόγραμμα συνεχιζόμενης εκ-
παίδευσης και κατάρτισης  ή περαιτέρω σπουδών ώστε να βελτιώσει τις δεξιότητες και ικανότητές του 

Το εργαλείο έχει περαιτέρω εμπλουτιστεί με τον Οδηγό του Εκπαιδευόμενου, το οποίο πληροφορεί τους 
συμμετέχοντες για το εργαλείο και επομένως τους καθιστά ικανούς να εργαστούν με αυτό ανεξάρτητα.  

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

http://job-yes.eu/en  

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Λιθουα-

νικά, Λετονικά 

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

http://job-yes.eu/en  

 

Το εργαλείο έχει περαιτέρω ε-

μπλουτιστεί με τον Οδηγό του 

Εκπαιδευόμενου, το οποίο πλη-

ροφορεί τους συμμετέχοντες για 

το εργαλείο και επομένως τους 

καθιστά ικανούς να εργαστούν 

με αυτό ανεξάρτητα.   
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Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών και Προσόντων  

Verein Projekt Integrationshaus, Vienna 

Δημιουργήθηκε στα πλαίσια της EQUAL-αναπτυξιακής σύμπραξης 

‘qualification empowers’.   

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Το εργαλείο στοχεύει στην αξιολόγηση των προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων μέσω 

του αναστοχασμού και της αυτό-αξιολόγησης. Παρέχει επίσης ένα είδος προετοιμασίας για 

(περαιτέρω) επαγγελματική ανάπτυξη. 

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Το εργαλείο γενικότερα απευθύνεται σε μετανάστες και πρόσφυγες, οι οποίοι θα πρέπει να διαθέτουν 

κατ’ ελάχιστον βασικές ικανότητες αναστοχασμού και βασικού γραμματισμού. 

Σημεία Κλειδιά 

Το Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών και Προσόντων είναι ένα βιβλίο εργασίας, το οποίο χρησιμοποιείται για 

συμβουλευτική ατόμων ή σε ομάδες. Τρεις (3) είναι οι βασικές ερωτήσεις προσανατολισμού: 

• Πού βρίσκομαι τώρα; 

• Πού θα ήθελα να είμαι; 

• Πώς φτάνω εκεί;  

Το βιβλίο εργασίας περιλαμβάνει επιπλέον έναν φάκελο (που σημαίνει μια θέση αρχειοθέτησης για 

πιστοποιητικά, επιβεβαιώσεις κατάρτισης κ.λπ.) και ένα γλωσσάριο (που σημαίνει ένα χώρο για να 

σημειωθούν και να εξηγηθούν σημαντικές λέξεις). Επίσης, υπάρχουν συγκεκριμένα φύλλα εργασίας 

για βιογραφικές εμπειρίες που είναι προσβάσιμα μόνο από το εκπαιδευτικό προσωπικό/

συμβούλους. 

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

https://www.integrationshaus.at/

de/publikationen/

fachpublikationen  

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Γερμανικά, Αγγλικά, Αραβικά, Βοσ-

νιακά, Ρώσικα, Περσικά  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

https://www.integrationshaus.at/

de/publikationen/

fachpublikationen  

 

Verein Projekt Integrationshaus 

Engerthstraße 161-163 

1020 Vienna 

AUSTRIA 
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Χαρτογράφηση για Επικύρωση  

Vägledningscenter (Κέντρο Πιστοποίησης) - Δήμος του Örebro, 

Σουηδία  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Η Χαρτογράφηση Ικανοτήτων είναι ένα εργαλείο που βοηθά τους μετανάστες/νεοεισερχόμενους να 

προσδιορίσουν το επίπεδο της εκπαίδευσής τους, των δεξιοτήτων, των γλωσσικών τους δεξιοτήτων 

και της εργασιακής τους εμπειρίας. 

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Μετανάστες / Νεοεισερχόμενοι  

Σημεία Κλειδιά 

To εργαλείο είναι διαθέσιμο σε μορφή word και pdf (16 σελίδες) και συναποτελείται από τα ακόλουθα  

πεδία: 

• Γενικές Προσωπικές Πληροφορίες 

• Εκπαίδευση (στην Σουηδία, εκπαίδευση στο εξωτερικό) 

• Άδειες (όπως άδεια οδήγησης) 

• Εργασιακή Εμπειρία 

• Γλώσσες 

• Δεδομένα/ Γνώση Η/Υ 

• Περιγραφή προηγούμενης εκπαιδευτικής πορείας  

• Περιγραφή προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας και/η μαθητείας  

• Άλλου τύπου εμπειρία (άλλες δεξιότητες από ποικίλες εμπειρίες ζωής όπως συμμετοχή ως μέλος 

σε οργανισμούς, ενώσεις, δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, κα) 

• Άλλες επαγγελματικές εμπειρίες προς επικύρωση, όπως προγράμματα κατάρτισης, συμβουλευτι-

κή σταδιοδρομίας 

• Συστατικές Επιστολές 

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

 

 

 

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Σουηδικά  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

Vägledningscenter (Validation  

center) 

The municipality of Örebro, Sweden 

https://www.orebro.se/  
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Το Εργαλείο δεν είναι πλέον 

διαθέσιμο διαδικτυακά.  

Τελευταία Ενημέρωση Αύγουστος 2019.  

https://www.orebro.se/


 
 

my-professional-experience.org meine-berufserfahrung.de  

Ίδρυμα Bertelsmann  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Το εργαλείο προσφέρει στους χρήστες την ευκαιρία να κάνουν  ένα τέστ αυτό-αξιολόγησης ώστε να 

καθορίσουν το εύρος της επαγγελματικής τους εμπειρίας σε 8 (σύντομα 30) εργασιακά αντικείμενα. 

Το website βοηθάει επίσης στο να λάβουν αποφάσεις για περαιτέρω διάγνωση δεξιοτήτων. 

Το εργαλείο παρέχει στήριξη για την αγορά εργασίας καθώς και συμβούλους ενσωμάτωσης σχετικά 

με το σχεδιασμό πορείας προς την απασχόληση, προσόντα, σε βάθος αξιολόγηση των δεξιοτήτων 

ή τυπική αναγνώριση της επαγγελματικής εμπειρίας των πελατών τους.  

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Το εργαλείο πρωτίστως απευθύνεται σε πρόσφυγες και άτομα με ‘χαμηλά προσόντα’. Δε απαιτού-

νται ειδικές προϋποθέσεις. 

Σημεία Κλειδιά 

Το εργαλείο περιλαμβάνει 20-40 εικόνες με υπότιτλους για κάθε επάγγελμα που απεικονίζουν επιλεγ-

μένες, τυπικές καταστάσεις δράσης και οι οποίες παρουσιάζονται με την ερώτηση: "Πόσο συχνά το 

κάνατε αυτό;" (συμπεριλαμβανομένων 4 επιλογών απόκρισης). Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε 

τρία έως πέντε λεπτά και μπορούν να ληφθούν, να εκτυπωθούν ή να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Υπάρχει επίσης ένα κουμπί "Επόμενα βήματα" που οδηγεί σε μια λίστα με συνδέσμους 

ιστού που παρέχουν περισσότερες πληροφορίες. 

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

https://www.bertelsmann-

stiftung.de/en/our-projects/careers

-via-competences/project-news/

wwwmeine-berufserfahrungde/ 

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Γερμανικά, Αγγλικά, Ρώσικα, Φαρσί, 

Αραβικά, Τούρκικα  

 

Περισσότερες  
Πληροφορίες 

my-professional-experience.org  

Bertelsmann Foundation 

(Bertelsmann Stiftung) 

Carl-Bertelsmann-Straße 256 

33311 Gütersloh 

GERMANY  
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Κάρτες Απεικόνισης για την αξιολόγηση των ικανοτήτων 
των προσφύγων  
Bildkartenset zur Kompetenzerfassung geflüchteter Menschen  

Γερμανική Ακαδημία Εργαζομένων (DAA)  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Η ομάδα Καρτών Απεικόνισης είναι ένα εργαλείο δωρεάν γλωσσικής υποστήριξης για τον καθορι-

σμό επαγγελματικής θέσης.  Έχει σχεδιαστεί για συμβούλους και πελάτες οι οποίοι δεν δύνανται – ή 

μπορούν σε περιορισμένο βαθμό - να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. 

Επίσης, οι κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άτομα που αν και δεν έχουν προβλήματα 

γλωσσικής επικοινωνίας αλλά που επιθυμούν  να ωφεληθούν από μια καλύτερα δομημένη και απει-

κονισμένη προσέγγιση των εμπειριών τους και επαγγελματικών τους στόχων.  

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Η ομάδα στόχος είναι πρόσφυγες και άλλα άτομα σε φάση επαγγελματικού επαναπροσανατολι-

σμού. Δεν απαιτούνται ειδικές προϋποθέσεις.  

Σημεία Κλειδιά 

Το εργαλείο αποτελείται από μια συλλογή καρτών απεικόνισης διαφόρων επαγγελματικών πεδίων, 

όπου για κάθε πεδίο αντιστοιχούν τέσσερις φωτογραφίες που απεικονίζουν τα λεπτομερή περιεχόμε-

να του αντίστοιχου πεδίου (π.χ. κατασκευή, διαχείριση, νοσηλεία κλπ.). Αυτά διευκολύνουν την πρώτη 

επισκόπηση των εμπειριών και των στόχων των πελατών. Δύο επιπλέον συλλογές καρτών με απεικο-

νίσεις εργαλείων εργασίας και διάφορα χαρακτηριστικά δραστηριότητας μπορούν να χρησιμοποιη-

θούν για μια πιο διαφοροποιημένη ανάλυση. Οι πελάτες μπορούν επίσης να συνδυάζουν διάφορα 

εργαλεία και δραστηριότητες εργασίας. Οι κάρτες συμπληρώνονται με οπτικά ερωτήματα σχετικά με 

τη διάρκεια και την ποιότητα της δραστηριότητας .  

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

https://itunes.apple.com/de/app/

daa-kompetenzerfassung/

id1084665949?mt=8)  

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Γερμανικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Αραβι-

κά, Φαρσί  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

Bildkarten.Info@daa.de  

DAA Deutsche Angestellten  

Akademie GmbH 

Alter Teichweg 19 

22081 Hamburg 

GERMANY  
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Prometheus: Είστε εξοικειωμένος/-η με τις δεξιότη-

τες για εργασία σε ομάδες; 

Business Foundation for Education (συντονιστής προγράμματος) 

Αυτό το εργαλείο αποτελεί προϊόν έργου Erasmus+.  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Αυτό το εργαλείο μπορεί ειδικότερα να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων για την 

εργασία σε ομάδες. 

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Το εργαλείο γενικά απευθύνεται σε άτομα των οποίων οι κοινωνικές δεξιότητες χρειάζεται να αξιολο-

γηθούν. Είναι επίσης χρήσιμο για εκείνους των οποίων οι δεξιότητες εργασίας σε ομάδα είναι σημα-

ντικές για την επαγγελματική τους ανάπτυξη ή για όσους στοχεύουν στην ανάπτυξη σχεδίου σταδιο-

δρομίας. 

Σημεία Κλειδιά 

Αυτό το εργαλείο μπορεί να εφαρμοστεί στα πλαίσια μιας συνέντευξης ή ως ερωτηματολόγιο αυτό-

αξιολόγησης. Παρέχεται μια σειρά ερωτήσεων που δίνουν την ευκαιρία να διερευνηθούν και να αξιο-

λογηθούν οι διαφορετικές πτυχές της ομαδικής εργασίας. Ο σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει 

αυτή την επιλογή ερωτήσεων κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνεδρίας για να συγκεντρώσει 

πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του πελάτη σε σχέση με την ομα-

δική εργασία. Το σύνολο των ερωτήσεων μπορεί να προσαρμοστεί μεμονωμένα για κάθε πελάτη 

όσον αφορά, για παράδειγμα, το λεκτικό, το περιεχόμενο ή τη σειρά με την οποία τίθενται οι ερωτή-

σεις.   

Για παράδειγμα: 

• Τι σημαίνει για σένα να είσαι «ένας καλός ομαδικός παίκτης» στο περιβάλλον εργασίας σου; 

• Όταν εργάζεσαι σε ομάδα, ποιος είναι ο ρόλος που προτιμάς να έχεις μέσα σε αυτήν;   

• Μπορείτε να περιγράψετε μια κατάσταση που δείχνει τη συνήθη στάση σας και το στυλ της ο-
μαδικής εργασίας;  

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

http://prometheus-eu.net/wp/wp-

content/uploads/2016/09/

Toolkit_EN.pdf  

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Ιτα-

λικά, Γερμανικά  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 
http://prometheus-eu.net/wp/  

Business Foundation for Education 

7 San Stefano Str., ap. 4 

1504 Sofia 

BULGARIA 
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Prometheus: Στην Υποδοχή  

Business Foundation for Education (συντονιστής προγράμματος) 

Αυτό το εργαλείο αποτελεί προϊόν έργου Erasmus+.  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Σκοπός του συγκεκριμένου εργαλείου είναι η παρατήρηση και αξιολόγηση των επικοινωνικών δεξιο-

τήτων του πελάτη.  

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Το εργαλείο απευθύνεται σε άτομα των οποίων το επάγγελμα απαιτεί επικοινωνιακές δεξιότητες ή 

άτομα τα οποία απλά θέλουν οι κοινωνικές τους δεξιότητες να αξιολογηθούν. Είναι επίσης κατάλλη-

λο για άτομα τα οποία ακολουθούν συμβουλευτική με στόχο τον σχεδιασμό του σχεδίου σταδιοδρο-

μίας τους.  

Σημεία Κλειδιά 

Αυτή η άσκηση πραγματοποιείται ως παιχνίδι ρόλων με την αφορμή διαφορετικών σεναρίων. Ο σύμ-

βουλος μπορεί να καθορίσει εάν θα χρησιμοποιήσει όλες τις υποθετικές καταστάσεις, από ποια θα 

ξεκινήσει και με ποια θα τελειώσει, καθώς και αν θα αλλάξει κάποια από αυτές. Ο σύμβουλος παρα-

κολουθεί τη συμπεριφορά του πελάτη κατά τη διάρκεια της συζήτησης, προκειμένου να συζητήσει 

αργότερα τη συμπεριφορά, τις στρατηγικές επικοινωνίας, τις δυσκολίες, τα συναισθήματα, τις σκέ-

ψεις και τα συναισθήματά του. 

Ο σύμβουλος μπορεί να χρησιμοποιήσει το ερωτηματολόγιο "αυτό-αξιολόγησης της διαδικασίας" για 

να βοηθήσει τον πελάτη να μοιραστεί τη δική του αξιολόγηση και γνώμη σχετικά με τον τρόπο με τον 

οποίο αντιμετώπισαν τις διαφορετικές καταστάσεις. Το ίδιο ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί ως πρότυπο στο οποίο ο σύμβουλος επισημαίνει το επίπεδο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων που 

ο πελάτης του κατέχει.  

  

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

http://prometheus-eu.net/wp/wp-

content/uploads/2016/09/

Toolkit_EN.pdf  

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Ιτα-

λικά, Γερμανικά  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

http://prometheus-eu.net/wp/  

      

 Business Foundation for  

Education  

7 San Stefano Str., ap. 4 

1504 Sofia  

BULGARIA  
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Prometheus: Πώς αξιολογώ τις επικοινωνιακές 

μου δεξιότητες;  

Business Foundation for Education (συντονιστής προγράμματος) 

Αυτό το εργαλείο αποτελεί προϊόν έργου Erasmus+.   

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Σκοπός του εργαλείου είναι να συμβάλλει στην αυτό αξιολόγηση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων. 

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Το εργαλείο απευθύνεται σε άτομα των οποίων το επάγγελμα απαιτεί επικοινωνιακές δεξιότητες ή 

άτομα τα οποία απλά θέλουν οι κοινωνικές τους δεξιότητες να αξιολογηθούν. Είναι επίσης 

κατάλληλο για πελάτες οι οποίοι ακολουθούν συμβουλευτική με στόχο τον σχεδιασμό του σχεδίου 

σταδιοδρομίας τους. Το εργαλείο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από πελάτες που θέλουν 

καθοδήγηση στην αυτό αξιολόγησή τους. 

Σημεία Κλειδιά 

Ο πελάτης λαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης με δηλώσεις που περιγράφουν διαφο-

ρετικές δεξιότητες επικοινωνίας, ιδιότητες και ικανότητες. Οι δεξιότητες αυτές πρέπει να επισημαίνονται 

ανάλογα με το βαθμό στον οποίο ο πελάτης εκτιμά ότι κατέχει  καθεμιά από αυτές. Προκειμένου να 

εξασφαλιστεί μια πιο αντικειμενική αξιολόγηση, ο πελάτης καλείται να χρησιμοποιήσει πραγματικές 

καταστάσεις στις οποίες επικοινωνούσε με τους ανθρώπους στην επαγγελματική και προσωπική του 

ζωή, ως βάση για την κρίση του. 

Αφού ο πελάτης συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, είναι σημαντικό ο σύμβουλος να συζητήσει τα 

αποτελέσματα μαζί του. Θα ήταν χρήσιμο να συζητήσετε τις δεξιότητες επικοινωνίας που ο πελάτης 

πιστεύει ότι πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω, καθώς και ποιες συγκεκριμένες δραστηριότητες μπο-

ρούν  να αναληφθούν για να επιτευχθεί αυτό.  

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

http://prometheus-eu.net/wp/wp-

content/uploads/2016/09/

Toolkit_EN.pdf  

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Ιτα-

λικά, Γερμανικά  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

http://prometheus-eu.net/wp/  

      

 Business Foundation for  

Education  

7 San Stefano Str., ap. 4 

1504 Sofia  

BULGARIA  
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Prometheus: Οι Μεταβιβάσιμες Δεξιότητές μου  

Business Foundation for Education (συντονιστής προγράμματος) 

Αυτό το εργαλείο αποτελεί προϊόν έργου Erasmus+.   

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Το εργαλείο στοχεύει στη συγκέντρωση των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων του πελάτη, δηλαδή των δε-

ξιοτήτων που αποκτά κάποιος σε όλη του την ζωή μέσα από διαφορετικές καταστάσεις και οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς εργασίας.   

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Το εργαλείο αυτό είναι κατάλληλο για πελάτες, των οποίων ο καθοδηγητικός στόχος είναι να αξιολο-

γήσουν τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές τους, να προετοιμάσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης σταδιοδρομίας 

ή του οποίου ο στόχος καθοδήγησης σχετίζεται με την αυτό-αξιολόγηση. Το εργαλείο μπορεί επίσης 

να χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία μιας συνέντευξης για εργασία.  

Σημεία Κλειδιά 

Πριν παρουσιάσετε  στον πελάτη τον πίνακα μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων, μπορεί να συζητηθεί η κατα-

νόηση του όρου "μεταβιβάσιμες δεξιότητες" (δεξιότητες που αναπτύσσονται καθ 'όλη τη ζωή κάποιου 

σε διαφορετικές καταστάσεις και εφαρμόζονται σε κάθε επαγγελματικό πεδίο εργασίας). Μετά από 

αυτό, ο σύμβουλος παρουσιάζει έναν πίνακα στον οποίο αναφέρονται διαφορετικές μεταβιβάσιμες 

δεξιότητες και δίνει στον πελάτη την εντολή να αξιολογήσει ανεξάρτητα το επίπεδο στο οποίο κατέχει 

ή ασκεί την αντίστοιχη δεξιότητα από τον πίνακα. 

Αφού ο πελάτης  συμπληρώσει τον πίνακα, ο σύμβουλος συζητά μαζί του  τις παρατηρήσεις, τις α-

νακαλύψεις και τις σκέψεις που συνοδεύουν αυτή τη διαδικασία αυτό-αξιολόγησης. Ο πελάτης εν-

θαρρύνεται στη συνέχεια να επανεξετάσει τον πίνακα και να επισημάνει τις δεξιότητες που θεωρεί  ότι 

είναι πιο ανεπτυγμένες, καθώς και να επισημάνει τις δεξιότητες που θεωρεί  ότι πρέπει να αναπτυ-

χθούν, σε σχέση με το τρέχον σχέδιο εργασίας ή επαγγελματικής του εξέλιξης. Ο σύμβουλος μπορεί 

επίσης να ενθαρρύνει τον πελάτη να παράσχει παραδείγματα για να υποστηρίξει τις παρατηρήσεις 

του .  

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

http://prometheus-eu.net/wp/wp-

content/uploads/2016/09/

Toolkit_EN.pdf  

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Αγγλικά, Βουλγαρικά, Ελληνικά, Ιτα-

λικά, Γερμανικά  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

http://prometheus-eu.net/wp/  

      

 Business Foundation for  

Education  

7 San Stefano Str., ap. 4 

1504 Sofia  

BULGARIA  
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 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για Μετανάστες - SENTIM  

Το εργαλείο αποτελεί προϊόν έργου Erasmus+.  

Εταίροι του έργου: 

• STEP Institute - Ινστιτούτο για την εργασιακή ψυχολογία και την επιχειρημα-

τικότητα (Σλοβενία) 

• IED - Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης (Ελλάδα) 

• GO Bufalini - Opera Pia Officina Operaia G.O. Bufalini (Ιταλία) 

• Burgos Acoge (Ισπανία)  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Στόχος αυτού του εργαλείου είναι η παροχή μιας σχετικής και χρήσιμης μεθοδολογίας για τον εντοπι-
σμό του ενδιαφέροντος για την επιχειρηματικότητα και των ικανοτήτων που απαιτούνται για την επι-
χειρηματικότητα μεταξύ των μεταναστών.  

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Η ομάδα στόχος είναι οι μετανάστες.  

Σημεία Κλειδιά 

Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του SENTIM περιλαμβάνει τρία εργαλεία που μπορούν 

να εφαρμοστούν για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του ενδιαφέροντος για επιχειρηματικότητα και 

τις απαιτούμενες ικανότητες:  

• ένα πρότυπο συνέντευξης για τη διερεύνηση εμπειριών και ικανοτήτων ενός ατόμου που έχει ήδη ε-

μπειρία στην επιχειρηματικότητα (συμπεριλαμβάνεται και Κύκλος Ικανοτήτων) 

• ένα πρότυπο συνέντευξης για να διερευνήσετε  τις εμπειρίες και τις ικανότητες των μεταναστών ως  

δυνητικούς επιχειρηματίες  (συμπεριλαμβανομένου ενός Κύκλου Ικανοτήτων)  

• ένα εργαστήριο με κατευθυντήριες γραμμές, το οποίο μπορεί να υλοποιηθεί  με στόχο τη διερεύνηση 

των ενδιαφερόντων και ικανοτήτων των μεταναστών για το επιχειρείν και την έναρξη δικής τους επιχεί-

ρησης   

Οδηγίες για τη χρήση των εργαλείων προστίθενται για κάθε εργαλείο .  

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

http://www.sentim.org//wp-

content/uploads/2017/09/sentim-

results-02-all-tools.pdf  

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Αγγλικά, Ελληνικά, Σλοβένικα, Ισπα-

νικά, Ιταλικά  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

http://www.sentim.org/  
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Το Ανέκφραστο Ταλέντο - Εργαλειοθήκη  

FORCOOP CORA VENEZIA SC (Υπεύθυνος εταίρος παραδοτέου) 

Η εργαλειοθήκη αποτελεί προϊόν έργου Erasmus+.  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Ο γενικός στόχος του σχεδίου είναι η δημιουργία δεσμών μεταξύ των φορέων της επίσημης και της 

άτυπης εκπαίδευσης, προκειμένου να υποστηριχθεί η ενδυνάμωση της νεολαίας, ειδικά για τους νέ-

ους ηλικίας 15 έως 25 ετών, για την ενίσχυση της αυτονομίας και της αυτό-αναγνώρισης των δεξιο-

τήτων τους για να αναδυθούν κατ’ επέκταση εύκολα τα ταλέντα τους ‘ώστε να οικοδομήσουν  

στρατηγικές για την έκφραση και την προώθησή τους’.  

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Το σετ εργαλείων απευθύνεται κυρίως σε νέους ηλικίας 15 έως 25 ετών .  

Σημεία Κλειδιά 

Η εργαλειοθήκη "Unexpressed Talent" παρέχει πολλά διαφορετικά εργαλεία που μπορούν να χρησι-

μοποιηθούν για την αξιολόγηση των ικανοτήτων. Είναι δομημένο με την εξής ακολουθία φάσεων: 

Προσδιορισμός, Αποτύπωση, Συνεργασία, Εκτίμηση, Συμμετοχή και Αξιοποίηση. Τα εργαλεία είναι 

είτε σύντομες δραστηριότητες αλλά και πιο πολύπλοκα εργαλεία, τόσο για ατομική όσο και για ομα-

δική εργασία. Επιπλέον, ορισμένες δραστηριότητες προσφέρουν επίσης την ευκαιρία να συνδυά-

σουν την εξωγενή με την εσωτερική αντίληψη (αυτο-αντίληψη). 

Επιπλέον, η δέσμη εργαλείων περιέχει δραστηριότητες για την ανάπτυξη ανεκπλήρωτων/ σιωπηρών  

ταλέντων, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων : μεταγνωστική ικανότητα, μαθαίνω να μαθαίνω, 

αξίες και στάσεις, δημιουργική σκέψη, κριτική σκέψη και επικοινωνία και δικτύωση.   

 

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

https://

unexpressedtalent-

blog.files.wordpress.com/2017/09/

toolkit-ut-final.pdf  

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Αγγλικά, Σλοβένικα. Ιταλικά, Ισπανι-

κά, Γαλλικά, Κροάτικα, Πορτογαλικά  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

https://

unex-

pressedtalentblog.wordpress.com/

?ref=spelling  

25 

https://unexpressedtalentblog.files.wordpress.com/2017/09/toolkit-ut-final.pdf%20
https://unexpressedtalentblog.files.wordpress.com/2017/09/toolkit-ut-final.pdf%20
https://unexpressedtalentblog.files.wordpress.com/2017/09/toolkit-ut-final.pdf%20
https://unexpressedtalentblog.files.wordpress.com/2017/09/toolkit-ut-final.pdf%20
https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/?ref=spelling
https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/?ref=spelling
https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/?ref=spelling
https://unexpressedtalentblog.wordpress.com/?ref=spelling


 
 

Διερμηνέας Επικύρωσης Valideringstolk  

Σουηδική Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης  

Τι είναι; (Ο σκοπός του Εργαλείου) 

Αυτό το εργαλείο αποσκοπεί στην διευκόλυνση της επικοινωνίας κατά την διαδικασία αξιολόγησης 

ικανοτήτων με την παροχή μεταφράσεων και οπτικοποιήσεων που υποστηρίζουν την απόδοση ε-

παγγελματικών όρων. 

Ποιους αφορά; (Ομάδα στόχου και (προ)υποθέσεις χρήσης του εργαλείου) 

Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους όσους εργάζονται με μη-γηγενείς ομιλούντες στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης και της επικύρωσης των δεξιοτήτων τους.  

Σημεία Κλειδιά 

Ο Διερμηνέας Επικύρωσης παρέχει ένα Λεξικό με το οποίο μπορείτε να αναζητήσετε τις μεταφράσεις 

για μεγάλο αριθμό επαγγελματικών όρων σε αντιστοίχιση δέκα διαφορετικών γλωσσών (Αγγλικά, 

Αλβανικά, Αραβικά, Βοσνιακά/Κροατικά, Γαλλικά, Κινέζικα, Περσικά, Ρωσικά, Σομαλικά και Ισπανικά). 

Ορισμένες από τις καταχωρίσεις του λεξικού συμπληρώνονται με απεικονίσεις.  

Επιπλέον, το εργαλείο παρέχει λεξικά ορολογίας (μόνο στα σουηδικά) για διαφορετικούς επαγγελμα-

τικούς τομείς στους οποίους συλλέγονται και εξηγούνται οι όροι και οι εκφράσεις που σχετίζονται με 

ένα αντίστοιχο επάγγελμα.   

Δοκιμάστε το Εργαλείο 

 

 

 

Διαθέσιμες Γλώσσες 

Σουηδικά (Αγγλικά, Αλβανικά, Αρα-

βικά, Βοσνιακά/Κροάτικα, Γαλλικά, 

Κινέζικα, Περσικά, Ρώσικα, Σομαλικά 

και Ισπανικά)  

 

Περισσότερες  

Πληροφορίες 

http://valideringstolk.se/  
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Το Εργαλείο δεν είναι πλέον δια-

θέσιμο διαδικτυακά.  

Τελευταία Ενημέρωση Αύγουστος 2019.  

http://valideringstolk.se/


 

Οι Κατάλογοι των Εργαλείων 
 

Αν χρειάζεστε περαιτέρω εργαλεία για τη διαδικασία παροχής 

συμβουλευτικής ή δεν έχετε βρει ένα κατάλληλο εργαλείο στην Εργα-

λειοθήκη SCOUT, μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην ακόλουθη επιλογή 

από άλλα 54 εργαλεία. Αυτή η ομάδα εργαλείων έχει δημιουργηθεί κατά 

τη διάρκεια της έρευνας για την Εργαλειοθήκη SCOUT. Περιέχει όλα τα 

εργαλεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την Εργαλειοθήκη 

SCOUT, αλλά μπορεί ακόμα να προσφέρει χρήσιμα βοηθήματα για τη 

διαδικασία παροχής συμβουλευτικής. 
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Τίτλος Εργαλείου 

(πρωτότυπο) 

Τίτλος 

Εργαλείου 

(Ελληνικά) 

Εκδότης Στόχος Ιστοσελίδα 

ProfilPASS ProfilPASS German Insti-

tute for Adult 

Education - 

Leibniz Cen-

tre for Life-

long Learning 

 υποστηρίζει τη συστηματική αξιολόγηση και τεκμηρίωση 

των ικανοτήτων με στόχο την ανάπτυξη ενός προφίλ ικα-

νοτήτων και, ως εκ τούτου, την υποστήριξη της 

(περαιτέρω) προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, 

του (εκ νέου) προσανατολισμού και του σχεδιασμού περαι-

τέρω βημάτων.  

http://www.profilpass.de/ 

Bildkartenset zur 

Kompetenzerfas-

sung geflüchteter 

Menschen 

Κάρτες Απεικόνι-

σης  για την α-

ξιολόγηση των 

Ικανοτήτων των 

προσφύγων  

German 

Employee 

Academy 

(DAA) 

 εργαλείο υποστήριξης δωρεάν γλώσσας για τον προσδιο-

ρισμό της επαγγελματικής θέσης  
https://itunes.apple.com/de/

app/daa-kompetenzerfassung/ 

id1084665949?mt=8) 

Sprachen- und 

Qualifikationsport-

folio 

(SQuP) 

Χαρτοφυλάκιο 

Προσόντων και 

Γλωσσών  

Verein Projekt 

Integrations-

haus, Vienna 

 Αξιολόγηση προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων, ικα-

νοτήτων μέσω αναστοχασμού και αυτό-αξιολόγησης 

 Προετοιμασία για (περαιτέρω) επαγγελματική ανάπτυ-

ξη 

https://

www.integrationshaus.at/de/

publikationen/

fachpublikationen 

Kompetenzbilanz 

für Migrant*Innen 

 

German 

Youth Institute 

(DJI), Munich 

 Προσδιορισμός, αναγνώριση και τεκμηρίωση τυπικά 

και άτυπα αποκτηθέντων ικανοτήτων 

 Αυτό-αναστοχασμός και ενδυνάμωση 

http://www.migra-info.de/

fileadmin/bilder/Download/

KompBil_sw.pdf  

Kompetenzbilanz 

für Migrant*Innen 

(überarbeitete Ver-

sion für Flüchtlinge) (αναθεωρημένη  

έκδοση για εφαρ-

μογή σε πρόσφυ-

γες ) 

Προϊόν     Α-

ναπτυξ. Σύ-

μπραξης  

SEPA iτης 

EQUAL   

 Προσδιορισμός, αναγνώριση και τεκμηρίωση τυπικά 

και άτυπα αποκτηθέντων ικανοτητων 

 Αυτό-αναστοχασμός και ενδυνάμωση 

http://www.equal-sepa.de/

material/Produkte/material/

PG1_Kompetenzbilanz.pdf  

 

(-> Chapter 2, p.8-27) 

Γερμανία 
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Τίτλος Εργαλείου 

(πρωτότυπο) 

Τίτλος 

Εργαλείου 

(Ελληνικά) 

Εκδότης Στόχος Ιστοσελίδα 

Assessment zur 

Kompetenzfeststel-

lung für Migrantin-

nen 

Κέντρο Αξιολό-

γησης για την 

αξιολόγηση των 

δεξιοτήτων των 

μεταναστών 

LIFE e.V. - Ed-

ucation, Envi-

ronment, 

Equal Oppor-

tunities 

 Διευκόλυνση της εισόδου των μεταναστών στην ε-

παγγελματική ζωή  

http://www.netzwerk-iq.de/

fileadmin/Redaktion/

Downloads/IQ_Publikationen/

Thema_Anerkennung/2011_LIFE-

Booklet-3.pdf 

meine-

berufserfahrung.de 
meine-

berufserfah-

rung.de (= οι ε-

παγγελματικές  

μου εμπειρίες ) 

Bertelsmann 

Stiftung 

 Προσφέρεται μια  ευκαιρία για αυτό-αξιολόγηση ώστε 

για να προσδιορίσετε την έκταση της προηγούμενης 

επαγγελματικής σας  εμπειρίας  

 Προσφέρει βοήθεια στην αγορά εργασίας και τους 

συμβούλους ένταξης να σχεδιάσουν δρόμους για 

την απασχόληση, τα προσόντα, την εις βάθος αξιο-

λόγηση των ικανοτήτων ή την επίσημη αναγνώριση 

των προσόντων μαζί με τους πελάτες τους  

www.meine-berufserfahrung.de  

 

EU Skills Profile Tool 

for Third Country 

Nationals 

Ευρωπαϊκό Ερ-

γαλείο Προφίλ 

Δεξιοτήτων υπη-

κόων τρίτων χω-

ρών  

Ευρωπαϊκή Επι-

τροπή  
 Βοηθά  τα άτομα να δημιουργήσουν  ένα προφίλ των 

δεξιοτήτων τους  

 Βοηθά  τον σύμβουλο να προσδιορίσει προτάσεις/  

συστάσεις ή επόμενα βήματα  

https://ec.europa.eu/

migrantskills/#/    

Kompetenzkarten 

für die Migrations-

beratung für er-

wachsene Zuwan-

derer 

Κάρτες Ικανοτή-

των για την συμ-

βουλευτική μετα-

νάστευσης ενηλί-

κων μεταναστών  

Bertelsmann 

Stiftung 

 Ευέλικτη , με κατώφλι τα χαμηλά επίπεδα προσδιορι-

σμού των δεξιοτήτων  

 Αντιμετώπιση των γλωσσικών ελλειμμάτων μέσω της 

χρήσης απεικονιστικών παραστάσεων  

 Παράλληλη υποστήριξη των συμβούλων  

https://www.bertelsmann-

stiftung.de/de/publikationen/

publikation/did/

kompetenzkarten/ 

Kompetenzen-

Panorama für Mig-

rantinnnen und 

Migranten 

Πανόραμα Ικα-

νοτήτων για με-

τανάστες  

InnoVision 

Concepts 

GmbH 

(former IUBM 

Ltd.) 

 

 Προσδιορισμός και τεκμηρίωση των τυπικά, μη τυπι-

κά και άτυπα αποκτηθείσων δεξιοτήτων  

 Προετοιμασία ενός χαρτοφυλακίου σχετικού με την 

αγορά εργασίας  

http://www.equal-sepa.de/

material/Produkte/material/

PG1_Kompetenzbilanz.pdf  

 

(-> Chapter 4, p. 28-33) 
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Τίτλος Εργαλείου 

(πρωτότυπο) 

Τίτλος 

Εργαλείου 

(Ελληνικά) 

Εκδότης Στόχος Ιστοσελίδα 

Kompetenzbilanz 

des Zukunftszentrums 

Tirol 

Ισορροπία Ικανο-

τήτων του Zukun-

ftszentrum Tirol  

Zukunftsbüro 

Tirol 
 Να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν τις 

ικανότητές τους  
www.abif.at 

Kompetenzbilanz-

Portfolios nach dem 

CH-Q-Ansatz 

Χαρτοφυλάκια 

Ισορροπίας Δεξιο-

τήτων  με την προ-

σέγγιση  CH-Q  

»CH-Q - Ελβετι-

κό πρόγραμμα  

προσόντων 

σταδιοδρομίας 

« 

 Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν να μαθαίνουν από τις εμπει-

ρίες τους και να ενημερώνουν τακτικά τα βιογραφικά τους  

σημειώματα  

 Κατανόηση της προσωπικής ανάπτυξης του ατόμου  

(σημαντικές στιγμές/ορόσημα, κα) καθώς και των δεξιοτή-

των που απέκτησε στη διάρκεια της ζωής του  

 Ενίσχυση της ενδυνάμωσης των συμμετεχόντων, την αυ-

τοεκτίμηση και τον αυτό-αναστοχασμό του (αυτό-

αναφορικότητά του)  

www.ch-q.ch 

  
www.abif.at 

KOM(petenzen)PASS Διαβατήριο Ικανο-

τήτων  

 

COM(petences) 

PASS 

Τμήμα της Ε-

παγγελματικής 

Κατάρτισης της 

Γερμανίας στην 

επαρχία  Bolza-

no  

 Να προβούν σε ανασκόπηση της εκπαίδευσης και κατάρ-

τισής τους (συμπεριλαμβάνοντας εθελοντικές δραστηριό-

τητες) 

 να αποκτήσουν αντίληψη των προσωπικών τους ικανοτή-

των/δυνατών σημείων ή περιοχών ενδιαφέροντος 

(προσωπικός «καθορισμός θέσης«) 
 ανάπτυξη της αυτό-εκτίμησης των συμμετεχόντων και υ-

ποστήριξη της ικανότητας λήψης αποφάσεων για περαιτέ-

ρω εκπαίδευση και επαγγελματικό αναπροσανατολισμό  

http://www.provinz.bz.it/

berufsbildung/weiterbildung-

meisterausbildung/

erwachsenenbildung.asp 

KOMPETENZCHECK 

BERUFLICHE INTEGRA-

TION 

Έλεγχος Ικανοτή-

των: Επαγγελματι-

κή Ένσωμάτωση  

Αυστριακή Υ-

πηρεσία Αγο-

ράς Εργασίας 

σε συνεργασία 

με τρια Αυ-

στριακά ΚΕΕ 

(die Berater, 

Mentor, ibis 

acam) 

 ένταξη στην αγορά εργασίας με διευκόλυνση στην ανά-

πτυξη των σχετικών με την αγορά εργασίας εξειδικευμένων  

ικανοτήτων  
 ενημέρωση σχετικά με το Αυστριακό Επαγγελματικό Σύ-

στημα – μισθοί, ευκαιρίες σταδιοδρομίας, κ.α. 
 Ανάπτυξη Πλάνου Σταδιοδρομίας - με την οπτική επαγγελ-

ματία  
 Διευκόλυνση πρόσβασης στην αγορά εργασίας  

http://www.ams-

forschungsnetzwerk.at/

downloadmhb/256_Kompetenz-

Check.pdf 

Kompetenzbilanz für 

Migrantinnen 
Ισορροπία δεξιο-

τήτων για μετανά-

στες 

DIJ (Deutsches 

Jugendinstitut), 

Γερμανικό Ιν-

στιτούτο Νεο-

λαίας 

 Υποστήριξη των συμμετεχόντων στην κατανόηση των ικα-

νοτήτων τις οποίες απέκτησαν άτυπα (κυρίως στην οικο-

γένεια) καταγράφοντας και αξιολογώντας κοινωνικές και 

προσωπικές ικανότητες προς μεταβίβαση, π.χ χρησιμότη-

τα για επάγγελμα  
 Απόκτηση αυτό-αντίληψης των δυνατών σημείων ενός 

ατόμου και ενθάρρυνση των συμμετεχόντων να θέσουν 

στόχους επαγγελματικούς ή να προσδιορίσουν σχέδια 

δράσης. 

https://www.dji.de/fileadmin/

user_upload/bibs/187/

kompetenzbilanz_Haupttext.pdf 

Αυστρία 

30 

http://www.abif.at
http://www.ch-q.ch
http://www.abif.at
http://www.provinz.bz.it/berufsbildung/weiterbildung-meisterausbildung/erwachsenenbildung.asp
http://www.provinz.bz.it/berufsbildung/weiterbildung-meisterausbildung/erwachsenenbildung.asp
http://www.provinz.bz.it/berufsbildung/weiterbildung-meisterausbildung/erwachsenenbildung.asp
http://www.provinz.bz.it/berufsbildung/weiterbildung-meisterausbildung/erwachsenenbildung.asp
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/downloadmhb/256_Kompetenz-Check.pdf
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/downloadmhb/256_Kompetenz-Check.pdf
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/downloadmhb/256_Kompetenz-Check.pdf
http://www.ams-forschungsnetzwerk.at/downloadmhb/256_Kompetenz-Check.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/187/kompetenzbilanz_Haupttext.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/187/kompetenzbilanz_Haupttext.pdf
https://www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs/187/kompetenzbilanz_Haupttext.pdf


 

  

 

 

Τίτλος Εργαλείου 

(πρωτότυπο) 

Τίτλος 

Εργαλείου 

(Ελληνικά) 

Εκδότης Στόχος Ιστοσελίδα 

Qualibox Qualibox Κέντρο Επαγ-

γελματικής και 

Εκπαιδευτικής 

Πληροφορίας  

Vorarl-

berg  

 Να βοηθήσει τα άτομα σχετικά με την εργασία, να σχεδιά-

σουν την σταδιοδρομία τους και την συνεχιζόμενη εκπαί-

δευση και κατάρτισή τους να τα προετοιμάσει στην αναζή-

τηση εργασίας, ανάπτυξη αιτήσεων εργασίας και γενικά 

να βάλει τα θεμέλια για την ανάπτυξη της προσωπικής 

σταδιοδρομίας 

www.bifo.at 

Qualipass Qualipass Ίδρυμα Νεολαί-

ας Baden-

Württemberg 

 Τεκμηρίωση των προσόντων που αποκτήθηκαν από τους 

εφήβους και νέους ενήλικες στα πλαίσια της εθελοντικής 

τους εργασίας (σχολείο, ενώσεις, κοινότητα ή άλλη δρα-

στηριότητα) ή μέσω σεμιναρίων, διαστήματα ζωής στο 

εξωτερικό, μαθητεία ή ΣΕΚ  

www.qualipass.info 

Kompetenzenbilanz-

Portfolio / Bilan de 

compétence 

Χαρτοφυλάκιο Ι-

σορροπίας Ικανο-

τήτων 

Ένωση EFFE  Ανάδειξη και Αναγνώριση των μαθησιακών εμπειριών του 

ατόμου 
 Ανάπτυξη της ικανότητας σχεδιασμού σταδιοδρομίας με 

αυτοπεποίθηση και αυτό-καθορισμό βασισμένο στις 

ικανότητες του ίδιου του ατόμου  

www.effe.ch 

LEVEL5 ΕΠΙΠΕΔΟ 5 Blinc/Reveal  Επικύρωση των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σε ένα συ-

γκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο σε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. Το εργαλείο δεν είναι τεστ, ούτε εργαλείο σύγκρι-

σης αποτελεσμάτων των εκπαιδευομένων  - αποτελεί ερ-

γαλείο της επικύρωσης της προόδου του ατόμου. 
 Με τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού, μπορούμε να ο-

πτικοποιήσουμε την πορεία προόδου και ανάπτυξης των 

δεξιοτήτων  

www.reveal-eu.org 

Kompetenzbilanz Ισορροπία Ικανο-

τήτων 
biv - Akademie 

für integrative 

Bildung, Wien 

 Να αποκτήσει αντίληψη και αξιοποίηση των σιωπηρών – 

ασύνειδων ικανοτήτων. Συγκεκριμένα, να οπτικοποιηθεί η 

ανάπτυξη των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της 

εμπειρίας με ειδικές ανάγκες και ασθένειες. 
 

www.biv-integrativ.at 

Αυστρία 
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Εκδότης Στόχος Ιστοσελίδα 

Prometheus Toolkit Εργαλειοθήκη 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
Έργο 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
 Αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων που βρίσκονται σε δια-

δικασία επιλογής επαγγέλματος, άνεργοι και/ή άτομα που ανα-

ζητούν αλλαγή  
 Απόκτηση και αξιολόγηση κοινωνικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο 

της εξέλιξης της σταδιοδρομίας  
 Τα τελευταία 8 εργαλεία μπορούν να εφαρμοστούν στη δουλειά 

με κάθε τύπο πελάτη σε  θέματα όπως ο σχεδιασμός, ο καθορι-

σμός στόχων, η ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελμα-

τικής ζωής κ.λπ. 

http://prometheus-

eu.net/ 

Εθνικός Οργανισμός 

για την Επικύρωση 

των Προσόντων και 

τον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό  – 

EOΠΠΕΠ 

Εθνικός Οργανισμός 

για την Επικύρωση 

των Προσόντων και 

τον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό  – 

EOΠΠΕΠ 

ΥΠΕΠΘ  Δραστηριότητες Αναβάθμισης Δεξιοτήτων για Επαγγελματίες 

Συμβούλους (Σεμινάρια/Επιμορφώσεις, συναντήσεις και συνέ-

δρια) – Μελέτες για την Επαγγελματική Καθοδήγηση, εργαλεία 

και πρακτικές, εγχειρίδια & εκδόσεις, Πληροφοριακό Υλικό για 

Κινητικότητες - Δραστηριότητες Δημοσιότητας και Συνοδευτικών 

δράσεων με άλλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα σε εθνικό επίπεδο για την 

πληροφόρηση σπουδαστών, νέων και του γενικότερου πληθυ-

σμού. 

http://www.eoppep.gr/

index.php/en/eoppep-

en 

Social ENTrepreneur-

ship for Immigrants- 

SENTIM 

Κοινωνική 

Επιχειρηματικότητα 

για Μετανάστες - 

SENTIM 

Erasmus +  Η δημιουργία μιας σχετικής και χρήσιμης μεθοδολογίας για τον 

προσδιορισμό του ενδιαφέροντος για το επιχειρείν και των ικα-

νοτήτων απαραίτητων για την επιχειρηματικότητα μεταξύ των 

μεταναστών  

http://www.sentim.org//

wp-content/

uploads/2017/09/sentim-

results-02-all-tools.pdf 

eGuide+ "Quality 

career guidance for 

disadvantaged and 

migrant job seekers" 

eGuide+ "Ποιοτική 

Καθοδήγηση Σταδιο-

δρομίας για μειονε-

κτούντες και μετανά-

στες σε αναζήτηση 

εργασίας  

Μεταφορά Και-

νοτομίας (ToI)

|Δια Βίου Μάθη-

ση 

 Εισαγωγή ενός καινοτόμου ψηφιακού Οδηγού που να συμβάλ-

λει στην επαγγελματική καθοδήγηση σε Ελλάδα Κύπρο και Σλο-

βενία  
 Ενσωμάτωση της χρήσης του πλαισίου και των εργαλείων  
 Η διάθεση πόρων σε ολόκληρη την Ευρώπη  

http://eguideplus.eu/?

lang=en 

LIGHTHOUSE Model: 

Interactive open 

space for supporting 

lifelong learning and 

career paths for mi-

grants. 

Μοντέλο LIGHT-

HOUSE : 

διαδραστικός 

ανοικτός χώρος για 

την υποστήριξη της 

δια βίου μάθησης και 

σταδιοδρομίας των 

μεταναστών. 

Στρατηγική 

Συμπραλη επτά 

εταίρων από 

Αυστρία, Κύπρο, 

Ελλάδα, Γαλλία, 

Ισπανία και 

Νορβηγία 

(Erasmus+) 

 H εγκαθίδρυση μιας καινοτόμου προσέγγισης με εργαλεία 

που υποστηρίζουν την δια βίου μάθηση και μονοπάτια στα-

διοδρομίας για μετανάστες με εξατομικευμένη συμβουλευτική 

και αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης ώστε να βελ-

τιώσουν τις δεξιότητες, την απασχολησιμότητα και την κινητι-

κότητά τους.  

http://www.lighthouse-

project.eu/fileadmin/

editors/documents/

LIGHT-

HOUSE_Model_EN.pdf 
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Εκδότης Στόχος Ιστοσελίδα 

LIGHTHOUSE Guide-

book: Innovative 

strategies and tech-

niques in career 

guidance and coun-

selling for migrants 

LIGHTHOUSE 

Οδηγός χρήσης: 

Καινοτόμες 

στρατηγικές και 

τεχνικές στην 

επαγγελματική 

καθοδήγηση και 

συμβουλευτική για 

μετανάστες 

Στρατηγική Συμπραλη 

επτά εταίρων από 

Αυστρία, Κύπρο, 

Ελλάδα, Γαλλία, Ισπανία 

και Νορβηγία 

(Erasmus+) 

 Χρήσιμο εργαλείο, συμπληρωματικό με άλλα πρακτικά 

προϊόντα του έργου, προσφέροντας εγκεκριμένη γνώση 

και μεθοδολογική υποστήριξη σε όλες τις ομάδες-στόχους 

που αναφέρονται  

http://www.lighthouse-

project.eu/fileadmin/

editors/documents/

LIGHT-

HOUSE_Guidebook__EN_

.pdf 

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΦΙΛ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 

ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ 

ΧΩΡΩΝ 

Εργαλείο Προφιλ 

Δεξιοτήτων της ΕΕ 

για Υπηκόους 

Τρίτων Χωρών 

Ευρωπαϊκή Επιτροπη  Χαρτογράφηση των δεξιοτήτων, των  προσόντων και της 

επαγγελματικής πείρας  των υπηκόων τρίτων χωρών με  

εξατομικευμένη συμβουλευτική για περαιτέρω βήματα  

https://ec.europa.eu/

migrantskills/#/ 

Οδηγός 

Απασχολησιμότητας 

& Tutorial Video για 

Συγγραφή CV & 

Αναζήτηση Εργασίας 

Οδηγός 

Απασχολησιμότητ

ας & Tutorial 

ωideo για 

Συγγραφή CV & 
Αναζήτηση 

Εργασίας 

Generation 2.0 For 

Rights Equality & Diversi- 

ty 

 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για 

ευάλωτους πληθυσμούς με λιγότερες ευκαιρίες καθώς και 

ένταξη στην ελληνική κοινωνία με ίσους όρους με τους 

ντόπιους  

https://g2red.org/

employability-guide-

tutorial-videos/ 

Συμβουλευτική 

προσφύγων, 

παλιννοστούντων, 

μεταναστών και 

αιτούντων άσυλο 

Συμβουλευτική 

προσφύγων, 
παλιννοστούντων, 

μεταναστών και 

αιτούντων άσυλο 

ΥΠΕΠΘ – ΓΓΔΒΜ  Παροχή  βοήθειας προς  τους εκπαιδευτικούς και τους 

συμβούλους ενηλίκων να εργαστούν πιο αποτελεσματικά 

με ανθρώπους που είναι νέοι στην Ελληνική κοινωνία και 

την πραγματικότητα, να δώσουν μια εικόνα για τις 

μεθόδους διδασκαλίας / συμβουλευτικής / ομαδικής 

επικοινωνίας, καθώς και να τους εξοικειώσουν με 

περισσότερες νομοθετικά γραφειοκρατικές πράξεις, ‘ώστε 

να γίνουν ικανοί να βοηθήσουν τους μαθητές τους να 

αντιμετωπίσουν τις καθημερινές καταστάσεις  

http://reader.ekt.gr/

bookReader/show/

index.php?

lib=EDULLL&item=131&bi

tstream=131_01#page/1

/mode/1up 

NOKUT's Qualifica-

tion Passport for Ref-

ugees 

NOKUT's 

Διαβατήριο 

Προσόντων για 

Πρόσφυγες 

NOKUT (Η Νορβηγική 

Υπηρεσία για την 

Διασφάλιση Ποιότητας  

στην Εκπαίδευση) είναι  

ένα ανεξάρτητο Σώμα 

Εμπειρογνωμόνων υπό 

την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας 

 Καθιέρωση ενός πολυεθνικού πλαισίου διασφάλισης της 

ποιότητας στην Ευρώπη για την αναγνώριση των 

ικανοτήτων των προσφύγων  

https://www.coe.int/en/

web/education/

recognition-of-refugees-

qualifications 

Ελλάδα 
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Τίτλος Εργαλείου 

(πρωτότυπο) 

Τίτλος 

Εργαλείου 

(Ελληνικά) 

Εκδότης Στόχος Ιστοσελίδα 

UVPZ - ugotavljanje, 

vrednotenje in 

priznavanje znanj 

priseljencev in prisel-

jenk 
  

Ταυτοποίηση, 

Αξιολόγηση  και 

Αναγνώριση των 

γνώσεων των 

μεταναστών  

Ινστιτούτο για την 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Σλοβενίας  

 Συμβολή στην ευρύτερη αναγνώριση του 

δυναμικού των μεταναστών και στην ενίσχυση 

των διαδικασιών αξιολόγησης και 

αναγνώρισης των επίσημα, άτυπων και 

περιστασιακά αποκτηθεισών γνώσεων  

http://arhiv.acs.si/publikacije/

UVPZ_prirocnik.pdf 

UGOTAVLJANJE IN 

VREDNOTENJE NE-

FORMALNO 

PRIDOBLJENEGA 

ZNANJA V 

IZOBRAŢEVANJU 

ODRASLIH -

Metodološki 

priročnik za vodenje 

postopkov vredno-

tenja 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 

ΑΤΥΠΑ 

ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΩΝ  

ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ - 

Μεθοδολογικό 

εγχειρίδιο για τη 

Διαδικασίες 

αξιολόγησης  

Υπουργείο για την 

Παιδεία και την Έρευνα; 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο  

 Αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής  

μάθησης και εμπειρίας  
http://arhiv.acs.si/dokumenti/

Ugotavljan-

je_in_vrednotenje_neformalno_prido

bljenega_znanja_v_IO.pdf 

THE UNEXPRESSED 

TALENT METHODO-

LOGICAL MODEL 

AND GUIDELINES FOR 

ITS IMPLEMENTATION 

THE UNEXPRESSED 

TALENT – ΤΟ 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΙ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ  

Το πρόγραμμα 

συγχρηματοδοτείται 

από το πρόγραμμα 

Erasmus + της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και υλοποιείται από μια 

κοινοπραξία επτά 

εταίρων από τη 

Σλοβενία, την Κροατία, 

την Ιταλία, την Ισπανία, 

τη Γαλλία, την 

Πορτογαλία και το 

Βέλγιο, το 2015- 

2017  

 Μείωση του κοινωνικού και εκπαιδευτικού 

αποκλεισμού των νέων στην σχολική ηλικία (14

-24 ετών) καθώς και των ΝΕΕΤ (15-25 ετών) 

https://

unex-

pressedtalentblog.files.wordpress.co

m/2017/09/ut_model-and-

guidelines_6-0.pdf 

Σλοβενία 
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(πρωτότυπο) 

Τίτλος 
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Εκδότης Στόχος Ιστοσελίδα 

E-svetovanje Εξ αποστάσεως 

συμβουλευτική  
Υπηρεσία 

Απασχόλησης της 

Σλοβενίας  

 Αποτελεσματικός σχεδιασμός σταδιοδρομίας 

και αναζήτηση εργασίας  
https://esvetovanje.ess.gov.si/ 

Zagotavljanje kakov-

osti priznavanja 

neformalno in 

priložnostno prido-

bljenega znanja 

Βεβαιώνοντας την 

ποιότητα της 

αναγνώρισης της 

άτυπα και 

περιστασιακά 

αποκτηθείσας 

γνώσης  

Υπουργείο Παιδείας , 

Επιστημών, Πολιτισμού 

και Αθλητισμού; Κέντρο  

RS για την ΕΚ  

 Οδηγίες για τους τρόπους αξιολόγησης και 

αναγνώρισης  των  άτυπα αποκτηθεισών 

γνώσεων ενός ατόμου  

http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/

Publikacije/zbornik_Zagotavljanje-

kakovosti_5.pdf 

Σλοβενία 
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Τίτλος Εργαλείου 

(πρωτότυπο) 

Τίτλος 

Εργαλείου 

(Ελληνικά) 

Εκδότης Στόχος Ιστοσελίδα 

JobSkills Δεξιότητες 

Εργασίας 
Swedish Public Employ- 

ment Service 
 Εργαλείο Αξιολόγησης και Αντιστοίχισης 

Θέσεων Εργασίας  
https://jobskills.se/ 

SkillsManager för yr-

kesskolor 
Διαχειριστής 

Δεξιοτήτων για τα 

επαγγελματικά 

Λυκεια 

Folkuniversitetet  Εργαλείο καθοδήγησης για την πιστοποίηση 

και αξιολόγηση των απαιτήσεων 

απασχόλησης  

- υπό κατασκευή - 

SkillsManager Διαχείριση 

Ικανοτήτων 
Folkuniversitetet  Εργαλείο καθοδήγησης  της αξιολόγησης  - υπό κατασκευή - 

Valideringsarbete i 

teori och praktik – en 

introduktion 

Επικύρωση  

Προσόντων 

θεωρία και πράξη 

– Εισαγωγή 

Swedish National Agen- 

cy for Education 
 Εργαλείο για Συμβούλους και ιδιώτες  https://

valideringsutbildning.skolverket.se/

core/login?ReturnUrl=%2fportal 

Meritportfölj för nya-

nlända 
Χαρτοφυλάκιο  

Αξιολογήσεων για 

νέο εισερχόμενους 

Swedish Public Employ- 

ment Service 
 Εργαλείο καθοδήγησης για τις Ικανότητες  
 Οι μετανάστες που είναι εγγεγραμμένοι στην 

Υπηρεσία Απασχόλησης ή SFI έχουν την 

ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα 

χαρτοφυλάκιο προσόντων, το οποίο να 

περιλαμβάνει τις συνδυασμένες Δεξιότητες  

διαθέσιμες και προσβάσιμες από τους 

Συμβούλους Σταδιοδρομίας καιγια 

προπόνηση σταδιοδρομίας και αντιστοίχισης  

θέσεων εργασίας  

Προσβάσιμες μόνο μέσω των σου-

ηδικών Δημόσιων Θυρών Απασχό-

λησης σε όλες τις Δομές σε εθνικό 

επίπεδο. 

Σουηδία 
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Εκδότης Στόχος Ιστοσελίδα 

Kom igång med att 

söka jobb 
Ξεκινώντας τη 

διαδικασία 

εύρεσης εργασίας 

Swedish Public Employ- 

ment Service 

 Συμβουλευτική και Προετοιμασία για την 

Εργασία  
https://

www.arbetsformedlingen.se/For-

arbetssokande/Tips-och-rad.html 

Tips och råd -  Web-

binarier 
Κόλπα και 

Συμβουλές - 

Webinars 

Swedish Public Employ- 

ment Service 

 Μέθοδοι Προετοιμασίας και Συναντήσεις  

Πληροφόρησης  
https://

www.arbetsformedlingen.se/For-

arbetssokande/Tips-och-rad/

Webbinarier.html#/filtred?

activitytype=6&page=1 

Behörig genom reell 

kompetens 
Ικανός/-η μέσα 

από πραγματικές 

ικανότητες 

Malmö University  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Αξιολόγηση 

των Ικανοτήτων  
https://www.mah.se/

reellkompetens 

Skolverkets kartlägg-

ning 
Υλικό 

χαρτογράφησης 

της σχολήςl 

Swedish National Agen- 

cy for Education 

 Εκπαιδευτικές Ενότητες για την Αξιολόγηση των 

νέο αφιχθέντων φοιτητών στην υποχρεωτική 

βαθμίδα εκπαίδευσης, αξιοποιήσιμες επίσης 

και στην Β/βαθμια και Γ/βαθμια εκπαίδευση. 

http://kartlaggning.skolverket.se/ 
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Εκδότης Στόχος Ιστοσελίδα 

Las Escaleras Κλίμακες Young Active Me-

thods 

 Προσδιορισμός προσωπικών ποιοτήτων 

και πόρων  

Δεν διατίθεται στον Ιστό, διαθέ-

σιμο σε υποστήριξη υπολογιστή 

El Campo Το Πεδίο Young Active Me-

thods 

 Δείξτε στους συμμετέχοντες ότι, γνωρίζο-

ντας την κοινωνική τους ικανότητα, θα εί-

ναι πιο ικανοί  να επιτύχουν αυτό που θέ-

λουν σε κοινωνικό, επαγγελματικό και 

προσωπικό επίπεδο. 

 Βελτιώστε την εξοικείωση των νέων με τους 

εαυτούς τους και το δικό τους προφίλ 

προσωπικότητας και αυξήστε έτσι την πι-

θανότητα απασχόλησης. 

Δεν διατίθεται στον Ιστό, διαθέ-

σιμο με  υποστήριξη υπολογιστή 

El Cuestionario Ερωτηματολόγιο Young Active Me-

thods 

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να πραγματο-

ποιήσουν αυτο-εξέταση των κοινωνικών 

ικανοτήτων τους  

Δεν διατίθεται στον Ιστό, διαθέ-

σιμο με υποστήριξη υπολογιστή 

El Reloj Το Ρολόι Young Active Meth-

ods 

 Μέσω της πληκτρολόγησης λέξεων οι εν-

διαφερόμενοι θα μπορούν να περιγρά-

φουν  την κοινωνική και προσωπική τους 

κατάσταση καθώς και την κατάσταση  

τους στην  αγορά εργασίας  

Δεν διατίθεται στον Ιστό, διαθέ-

σιμο με υποστήριξη υπολογιστή 

Retroalimentación Ανατροφοδό-

τηη Συζήτηση 

Young Active Meth-

ods 

 Παρέχει βοήθεια  στους άνεργους συμμετέ-

χοντες,  να εντοπίσουν τους προσωπικούς 

τους πόρους  

 Οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να χρη-

σιμοποιούν τα εργαλεία πολυμέσων για τη 

βελτίωση των δεξιοτήτων τους και οι οποί-

ες με τη σειρά τους θα βελτιώσουν τις μελ-

λοντικές τους προοπτικές απασχόλησης  

Δεν διατίθεται στον Ιστό, δια-

θέσιμο με υποστήριξη υπολο-

γιστή. 
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Εργαλείου 

(Ελληνικά) 

Εκδότης Στόχος Ιστοσελίδα 

Mejorar mi habili-

dad para ampliar 

mi red de 

contactos para te-

ner más éxito en la 

búsqueda de tra-

bajo 

Οι Κοινωνικές μου  

δεξιότητές είναι 

απαραίτητες για 

να συμμετέχω 

αποτελεσματικά 

και εποικοδομητικά 

στην 

επαγγελματική 

ζωή. 

Job Yes 

 

 Το άτομο να εντοπίσει και να αναπτύξει 

αυτές τις οριζόντιες δεξιότητες-κλειδιά 

ώστε να γίνει καλύτερο στη δικτύωση 

http://www.job-yes.eu/ 

La receta del pas-

tel de trabajo 

Συνταγή Young Active Meth-

ods 

 Ενεργοποίηση των κινήτρων που 

σχετίζονται με την εργασία  

Δεν διατίθεται στον Ιστό, διαθέ-

σιμο με  υποστήριξη υπολογιστή 

Las dos cajas Δύο Κουτιά Young Active Me-

thods 

 Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να 

αποκτήσουν καλύτερη γνώση των 

δεξιοτήτων τους  

Δεν διατίθεται στον Ιστό, διαθέ-

σιμο με υποστήριξη υπολογιστή 

Autoevaluación de 

habilidades 

Αυτό αξιολόγηση 

Δεξιοτήτων 
Web research  Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να 

αποκτήσουν καλύτερη γνώση των 

δεξιοτήτων τους  

Δεν διατίθεται στον Ιστό, διαθέ-

σιμο με υποστήριξη υπολογιστή 

Saber Escuchas, 

saber hablar 

Τεχνογνωσία στην 

τέχνη της  

ακρόασης, 

τεχνογνωσία της 

ορθής ομιλίας 

Web research  Προσδιορισμός και χρήση των στοιχείων  

επικοινωνίας που επιτρέπουν την 

κατανόηση  

Δεν διατίθεται στον Ιστό, δια-

θέσιμο με υποστήριξη υπολο-

γιστή. 

Ισπανία 
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Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 

την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνι-

στά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντανα-

κλά τις απόψεις μόνον των  δημιουργών, και η Ευ-

ρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ο-

ποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχο-

νται σε αυτή. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  μέ-

σω του προγράμματος  Erasmus+  (KA204 – Στρατηγικές Συμπρά-

ξεις για  την Εκπαίδευση Ενηλίκων). 

 

Εγκρ. Αριθ. Έργου: 2017-1-DE02-KA204-004194 

Η Έκδοση τελεί υπό το συντονισμό του: 

Επιμέλεια Έκδοσης: 


