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Εγκεκριμένο από τη Γενική Συνέλευση της AIOSP, Βέρνη, στις 4 Σεπτεμβρίου του 2003 
Πλαίσιο Ικανοτήτων 

Βασικές ικανότητες 
C1. Επιδεικνύω κατάλληλη ηθική συμπεριφορά και επαγγελματική διαγωγή στην 

εκπλήρωση των ρόλων και αρμοδιοτήτων.  
C2. Επιδεικνύω υπεράσπιση και ηγεσία στην προώθηση της μάθησης των πελατών, 

την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και των προσωπικών ανησυχιών.  
C3. Επιδεικνύω ευαισθητοποίηση και εκτίμηση των πολιτιστικών διαφορών των 

πελατών για να επικοινωνώ αποτελεσματικά με όλους τους πληθυσμούς.  
C4. Ενσωματώνω τη θεωρία και την έρευνα στην πράξη στην καθοδήγηση, την 

επαγγελματική εξέλιξη, συμβουλευτική και τη διαβούλευση.  
C5. Δεξιότητες για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση προγραμμάτων 

συμβουλευτικής και προσανατολισμού και παρεμβάσεων.  
C6. Επιδεικνύω ευαισθητοποίηση στις δικές του/της δυνατότητες και περιορισμούς.  
C7. Ικανότητα να επικοινωνώ αποτελεσματικά με τους συναδέλφους ή τους πελάτες, 

χρησιμοποιώντας το κατάλληλο επίπεδο της γλώσσας.  
C8. Γνώση επικαιροποιημένων πληροφοριών σχετικά με εκπαίδευση, την κατάρτιση, τις 

απασχόλησης, την αγορά εργασίας, και τα κοινωνικά ζητήματα.  
C9. Κοινωνική και διαπολιτισμική ευαισθησία.  
C10. Δεξιότητες να συνεργαστώ αποτελεσματικά σε μια ομάδα επαγγελματιών.  
C11. Γνωρίζω τη διαδικασία ανάπτυξης δια βίου σταδιοδρομίας.  
Εξειδικευμένες ικανότητες  
1.  Αξιολόγηση  
1.1. Αντιλαμβάνομαι και διαγνώσκω με ακρίβεια και σε βάθος τις ανάγκες των πελατών 

στηριζόμενος σε διαφορετικά εργαλεία και τεχνικές αξιολόγησης.  
1.2. Χρησιμοποιώ κατάλληλα τα δεδομένα που προκύπτουν από την αξιολόγηση και 

ανάλογα με την κατάσταση.  
1.3. Προσδιορίζω καταστάσεις που απαιτούν παραπομπή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες 
1.4. Διευκολύνω την αποτελεσματική παραπομπή αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία 

επαφής μεταξύ υπηρεσιών παραπομπής και ιδιωτών.  
1.5. Διατηρώ ενημερωμένους καταλόγους των υπηρεσιών παραπομπής.  
1.6. Προβαίνω σε εκτίμηση των αναγκών του πλαισίου των πελατών.  
2.  Εκπαιδευτική καθοδήγηση  
2.1.  Δείχνω ενδιαφέρον για τις δυνατότητες των μαθητών και τις δεξιότητες για τη 

διευκόλυνση της επίτευξής τους.  
2.2.  Καθοδηγώ άτομα και ομάδες μαθητών για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών τους 

σχεδίων.  
2.3.  Βοηθώ τους μαθητές στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων τους.  
2.4.  Βοηθώ τους μαθητές να βελτιώσουν την αυτογνωσία τους.  
2.5.  Βοηθώ τους μαθητές στην επιλογή της πορείας τους.  
2.6.  Βοηθώ τους μαθητές να ξεπεράσουν μαθησιακές δυσκολίες.  
2.7.  Παρακινώ και βοηθώ τους φοιτητές να λάβουν μέρος σε διεθνή προγράμματα 

ανταλλαγών.  
2.8.  Διαβουλεύομαι με τους γονείς για την εκπαιδευτική πρόοδο και ανάπτυξη των 

παιδιών τους.  
2.9.  Βοηθώ τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις μεθόδους διδασκαλίας.  
2.10.  Βοηθώ τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν επαγγελματικό προσανατολισμό στο 

πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών του μαθήματος τους.  
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3.  Εξέλιξη της σταδιοδρομίας  
3.1.  Γνωρίζω θέματα ανάπτυξης σταδιοδρομίας και τη δυναμική της επαγγελματικής 

συμπεριφοράς.  
3.2.  Γνωρίζω τους σχετικούς νομικούς παράγοντες και τις επιπτώσεις τους για εξέλιξη 

της σταδιοδρομίας.  
3.3.  Προγραμματίζω, σχεδιάζω, και υλοποιώ προγράμματα και παρεμβάσεις δια βίου 

επαγγελματικής εξέλιξης.  
3.4.  Γνωρίζω τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τα μοντέλα μετάβασης για 

προετοιμασία και σχεδιασμό  των μεταβατικών σταδίων: Μετάβαση από το σχολείο 
στην εργασία, αλλαγές καριέρας, συνταξιοδότηση, απόλυση, υποβιβασμός.  

3.5.  Εξακριβώνω τους παράγοντες επιρροής (οικογένεια, φίλους, εκπαιδευτικές και 
οικονομικές ευκαιρίες) και μεροληπτικές στάσεις (στερεότυπο φύλου, τη φυλή, την 
ηλικία και τον πολιτισμό) στη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας.  

3.6.  Βοηθώ τα άτομα στον καθορισμό των στόχων, στον προσδιορισμό των 
στρατηγικών για τη επίτευξή τους, και συνεχώς επανεξετάζω τους στόχους, τις 
αξίες, το ενδιαφέρον και τις αποφάσεις σταδιοδρομίας τους.  

3.7.  Γνωρίζω τις κρατικές και τοπικές υπηρεσίες ή γραφεία παραπομπής για εργασία, 
οικονομικά, κοινωνικά και προσωπικά ζητήματα.  

3.8.  Γνωρίζω το υλικό σχεδιασμού της σταδιοδρομίας και συστήματα πληροφόρησης 
σταδιοδρομίας βασισμένα σε υπολογιστή, στο διαδίκτυο, και άλλες ηλεκτρονικές 
πηγές.  

3.9.  Κατέχω τις δεξιότητες για τη κατάλληλη χρήση των ηλεκτρονικών πόρων και 
τεχνικών ανάπτυξης της σταδιοδρομίας.  

3.10.  Κατέχω τις δεξιότητες για τη χρήση πόρων εξέλιξης της σταδιοδρομίας 
σχεδιασμένων να καλύψουν τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων (μετανάστες, 
εθνικές ομάδες και πληθυσμούς σε κίνδυνο).  

3.11.  Βοηθώ πελάτες να κατασκευάσουν το πρόγραμμα της σταδιοδρομίας και της ζωής 
τους. 

4.  Συμβουλευτική 
4.1.  Κατανοώ τους κύριους παράγοντες που σχετίζονται με την προσωπική ανάπτυξη 

των πελατών και τη δυναμική της ατομικής συμπεριφοράς τους.  
4.2.  Δείχνω ενσυναίσθηση, σεβασμό και μια εποικοδομητική σχέση με τον πελάτη.  
4.3.  Χρησιμοποιώ τεχνικές ατομικής συμβουλευτικής.  
4.4.  Χρησιμοποιώ τεχνικές ομαδικής συμβουλευτικής.  
4.5.  Ανταποκρίνομαι στις ανάγκες φοιτητές σε ομάδα κινδύνου.  
4.6.  Βοηθώ τους πελάτες στην:  
4.6.1.  Πρόληψη των προσωπικών προβλημάτων.  
4.6.2.  Ανάπτυξη προσωπικότητας.  
4.6.3.  Επίλυση προσωπικών προβλημάτων.  
4.6.4.  Λήψη αποφάσεων.  
4.6.5.  Σεξουαλική ταυτότητα.  
4.6.6.  Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.  
4.6.7.  Αγωγή υγείας.  
4.6.8.  Χρήση του ελεύθερου χρόνου.  
4.7.  Βοηθώ πελάτες να αναπτύξουν ένα σχέδιο προσωπικής ζωής.  
4.8.  Ανιχνεύω και παραπέμπω υποθέσεις σε άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες.  
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5.  Η διαχείριση των πληροφοριών  
5.1.  Γνωρίζω τη νομοθεσία, που αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την εργασία 

σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.  
5.2.  Γνωρίζω την ισοτιμία των πτυχίων και των επαγγελματικών προσόντων που 

αποκτούνται σε διάφορες χώρες.  
5.3.  Συλλέγω, οργανώνω, διαχέω και παρέχω επικαιροποιημένες πληροφορίες 

σταδιοδρομίας, εκπαίδευσης και προσωπική / κοινωνική πληροφόρηση σχετικά με.  
5.3.1.  Εκπαίδευση και κατάρτιση.  
5.3.2.  Επαγγελματικών πληροφορίες.  
5.3.3.  Ευκαιρίες απασχόλησης.  
5.3.4.  Άλλο (υγεία, αναψυχή ...).  
5.4.  Χρησιμοποιώ τις Τεχνολογίες Πληροφορικής για την παροχή εκπαιδευτικών και 

επαγγελματικών πληροφοριών (βάσεις δεδομένων, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό 
προσανατολισμό με βάση τον υπολογιστή και το Διαδίκτυο).  

5.5.  Βοηθώ τους πελάτες να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικές και 
επαγγελματικές πληροφορίες με ουσιαστικό τρόπο.  

6.  Διαβούλευση και το συντονισμό  
6.1.  Διαβουλεύομαι με γονείς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, κοινωνικούς λειτουργούς, 

διαχειριστές και άλλους παράγοντες για να ενισχύσω το έργο μου με τους μαθητές.  
6.2.  Επιδεικνύω διαπροσωπικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία και τη 

διατήρηση σχέσεων διαβούλευσης, στόχων, και επιθυμητής αλλαγής 
συμπεριφοράς. 

6.3.  Επιδεικνύω ικανότητες συνεργασίας με οργανισμούς (πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, 
δήμους και άλλους φορείς).  

6.4.  Ερμηνεύω και εξηγώ έννοιες και νέες πληροφορίες αποτελεσματικά.  
6.5.  Συντονίζω το προσωπικό του σχολείου και της κοινότητας για να συγκεντρώσω 

πόρους για τους σπουδαστές.  
6.6.  Χρησιμοποιώ μια αποτελεσματική διαδικασία παραπομπής για την παροχή 

βοήθειας σε σπουδαστές και άλλους ώστε να χρησιμοποιούν τα ειδικά 
προγράμματα, τις υπηρεσίες και τα δίκτυα.  

6.7.  Δεξιότητες συντονισμού και ενθάρρυνσης της δημιουργικότητας του μαθητή για να 
κατασκευάσει το δικά του προγράμματα (μελέτες και εργασίες).  

6.8.  Δεξιότητες για να δημιουργήσω μια καλή εικόνα ως επαγγελματίας.  
7.  Έρευνα και αξιολόγηση  
7.1.  Γνωρίζω μεθόδους έρευνας, συλλογής δεδομένων και τεχνικές ανάλυσης.  
7.2.  Προωθώ ερευνητικά προγράμματα σχετικά με καθοδήγηση και συμβουλευτική.  
7.3.  Χρησιμοποιώ μεθόδους παρουσίασης εκθέσεων με τα αποτελέσματα της έρευνας.  
7.4.  Ερμηνεύω τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής.  
7.5.  Ενσωματώνω τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας στην πρακτική της καθοδήγησης 

και της συμβουλευτικής.  
7.6.  Αξιολογώ προγράμματα καθοδήγησης και παρεμβάσεις, εφαρμόζοντας σύγχρονες 

τεχνικές και μοντέλα αξιολόγησης προγράμματος.  
7.7.  Ενημερώνομαι με τα τρέχοντα ερευνητικά ευρήματα.  
8.  Πρόγραμμα / Υπηρεσία διαχείρισης  
8.1.  Προσδιορίζω πληθυσμούς - στόχους.  
8.2.  Διεξάγω εκτίμηση αναγκών.  
8.3.  Απογράφω τους πόρους που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

προγράμματος.  
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8.4.  Γνωρίζω τις σχετικές τρέχουσες αναφορές, τις τάσεις και τα ζητήματα.  
8.5.  Προωθώ την ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε προγράμματα και υπηρεσίες.  
8.6.  Διαχειρίζομαι (σχεδιάζω, εφαρμόζω, επιβλέπω) προγράμματα και παρεμβάσεις.  
8.7.  Αξιολογώ την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.  
8.8.  Χρησιμοποιώ τα αποτελέσματα για να επιφέρω την ενίσχυση του προγράμματος 

συστήνοντας βελτιώσεις σε οργανισμούς / γραφεία.  
8.9.  Δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης εκπαιδευτικών, συμβουλευτικών, 

προσανατολισμού και ευρέσεως εργασίας υπηρεσιών.  
8.10.  Διευθύνω και να εποπτεύω το προσωπικό.  
8.11.  Προωθώ την ανάπτυξης του προσωπικού.  
9.  Δημιουργία υποδομών στις κοινότητες  
9.1.  Δεξιότητες ανάπτυξης σχέσεων με βασικούς εταίρους στην κοινότητα.  
9.2.  Διεξάγω ανάλυση των ανθρώπινων και υλικών πόρων.  
9.3.  Διεξάγω εκτίμηση των αναγκών της κοινότητας.  
9.4.  Συνεργάζομαι με την κοινότητα για να χρησιμοποιήσω αποτελεσματικά αυτούς τους 

πόρους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους. 
9.5.  Συνεργάζομαι με κοινότητα στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των 

σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση των οικονομικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών 
στόχων και στόχων απασχόλησης. 

9.6.  Συνεργάζομαι με τα τοπικά, εθνικά και διεθνή δίκτυα πόρων για εκπαιδευτικό και 
επαγγελματικό προσανατολισμό (π.χ. IAEVG). 

10.  Τοποθέτηση 
10.1.  Προπονώ τους πελάτες σε στρατηγικές αναζήτησης εργασίας. 
10.2.  Χρησιμοποιώ το Διαδίκτυο στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας. 
10.3.  Παρουσιάζω ευκαιρίες εργασίας στους πελάτες και να διευκολύνω στην επιλογή της 

κατάλληλης θέσης εργασίας τους. 
10.4.  Συνεργάζομαι με τους εργοδότες και με φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης για την 

απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρουν. 
10.5.  Διαβουλεύομαι με τους φορείς χάραξης πολιτικής. 
10.6.  Παρακολουθώ (follow-up) τις προτάσεις τοποθέτησης. 
10.7.  Ταιριάζω άτομα σε συγκεκριμένες θέσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης. 
10.8.  Υποστηρίζω πελάτες στη διατήρηση της απασχόλησης. 
 
 


