ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΕΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Tίτλος: GUIDE FOR EXPLORATION OF SKILLS FOR LEARNING
Είδος πηγής: Καλή Πρακτική
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Υπάρχει συγκεκριμένο εργαλείο-ερωτηματολόγιο που μπορεί να είναι χρήσιμο για τον σύμβουλο
σταδιοδρομίας μόνο ως οδηγό. Ανάλογα με τον ΜΝΑΠ και τη σχέση που έχει δημιουργηθεί, ο σύμβουλος
μπορεί να επιλέξει ποιες ερωτήσεις να χρησιμοποιήσει. Στο τέλος, ο σύμβουλος καταγράφει τις παρατηρήσεις
σχετικά με τις ανάγκες του ΜΝΑΠ.
Η προετοιμασία για την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας, η οποία σήμερα είναι απαιτητική και
ανταγωνιστική, απαιτεί επαγγελματική συμπεριφορά με βάση την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ιστοσελίδα: http://web.mit.edu/cortiz/www/Diversity/TheIntentionalMentor.pdf

Tίτλος: GUIDE FOR THE INTERVIEW FOR LEARNING
Είδος πηγής: Ερωτηματολόγιο και Οδηγός
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Οι οδηγοί για συνέντευξη είναι χρήσιμοι για τον επαγγελματικό προσανατολισμό όταν περιλαμβάνουν μια
εξήγηση και μια επιλογή στόχων σε τρία επίπεδα: επαγγελματικό, οικογενειακό και εκπαιδευτικό επίπεδο.
Η προετοιμασία για την επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας, η οποία σήμερα είναι απαιτητική και
ανταγωνιστική, απαιτεί επαγγελματική συμπεριφορά με βάση την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων
σε επαγγελματικό επίπεδο.
Η καλή πρακτική είναι ένα πολύ χρήσιμο ερωτηματολόγιο για τον σύμβουλο σταδιοδρομίας. Ανάλογα με το
πρόσωπο (MΝΑΠ) και τη σχέση που έχει δημιουργηθεί, ο σύμβουλος μπορεί να επιλέξει ποιες ερωτήσεις να
χρησιμοποιήσει. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα μεμονωμένο σχέδιο δράσης. Η προβλεπόμενη διαδικασία
προβλέπει μια πρώτη φάση προσανατολισμού κατά την οποία οι άνθρωποι μπορούν να λαμβάνουν
πληροφορίες για διάφορους επαγγελματικούς τομείς, να διεξάγουν εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση
και στη συνέχεια να επικεντρώνονται στον τομέα στον οποίο θα αξιοποιηθούν καλύτερα οι επαγγελματικές
τους δεξιότητες. Στη συνέχεια, μπορεί εύλογα να δημιουργηθεί ένα σχέδιο δράσης.
Ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/jsp/dpComplete_1007.htm
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Tίτλος: INTEREST EXPLORATION
Είδος πηγής: Ερωτηματολόγιο
Χώρα: Γαλλία
Γλώσσα: Αγγλικά

Η διερεύνηση των ενδιαφερόντων των ΜΝΑΠ είναι ένας καλός τρόπος για να βοηθήσει την ομάδα-στόχο στα
πρώτα βήματα της συμβουλευτικής παρέμβασης. Πρώτον, ο σύμβουλος δίνει στον ενδιαφερόμενο σαφείς
οδηγίες για το πώς να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο, τότε ο συμμετέχων θα συμπληρώσει το
ερωτηματολόγιο μόνος του χωρίς καμία απόσπαση της προσοχής ή την παρουσία του συμβούλου. Ο
συμμετέχων θα διαβάσει τον κατάλογο των διαφόρων ρημάτων που δίνονται και θα επιλέξει αυτά που
ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά του. Στην αριστερή πλευρά του κάθε ρήματος υπάρχει το πρώτο γράμμα της
επαγγελματικής κατηγορίας (Ρεαλιστική, Εξεταστική, Καλλιτεχνική, Κοινωνική, Επιχειρηματική, Συμβατική).
Τέλος, ο σύμβουλος μετράει τα διάφορα γράμματα και υπολογίζει τις τρεις πρώτες επαγγελματικές κατηγορίες
του κάθε ενδιαφερόμενου.
Πριν από την ολοκλήρωση της δοκιμής, ο επαγγελματίας δεν πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη
θεωρία στον ενδιαφερόμενο έτσι ώστε να μην επηρεάζει τον συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια του τεστ. Όταν
συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα αξιολογούνται και συζητούνται.
Ιστοσελίδα: https://www.eoppep.gr/teens/index.php?option=com_tests&view=tepe&Itemid=332
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