Συμβουλευτική Ομάδων
Χωρίς Εμπόδια και
Περιορισμούς
Με τα εργαλεία του έργου
COOCOU
Συμβουλευτική προσανατολισμένη στις δεξιότητες ατόμων με
γνωστικές δυσλειτουργίες
Συνέδριο έργου AUTISM_PCP
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Σχετικά με το έργο COOCOU

Το έργο COOCOU (Συμβουλευτική προσανατολισμένη στις δεξιότητες ατόμων με
γνωστικές δυσλειτουργίες) είναι ένα έργο που συνδέεται με τις εξελίξεις που
σχετίζονται με το ProfilPASS ως εργαλείο για την αξιολόγηση ικανοτήτων.

• Απευθύνεται σε συμβούλους που εργάζονται με άτομα με γνωστικές
δυσλειτουργίες σε έξι ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι αφιερώνουν τις γνώσεις τους
και τα ενδιαφέροντά τους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.
• Για αυτόν τον σκοπό, το ProfilPASS προσαρμόζεται στις ανάγκες ατόμων με
γνωστικές δυσλειτουργίες, π.χ. δημιουργείται ένα ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε
εύκολη γλώσσα.
• Το έργο υλοποιείται από το DIE, σε ρόλο συντονιστή, και σε συνεργασία με τους
διακρατικούς εταίρους από την Αυστρία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία, την Ισπανία, και
τη Σουηδία.
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Αναλυτική Έκθεση Προσδιορισμού Αναγκών COOCOU

Για την ανάπτυξη των εργαλείων του
έργου COOCOU, η ομάδα του έργου
εξήγαγε απαραίτητα συμπεράσματα
από τη δεδομένη κατάσταση:
✓Αναγνωρίζουν τα άτομα με
γνωστικές δυσλειτουργίες ως άτομα
με δυνατότητες και όχι ως άτομα με
περιορισμένες ικανότητες.
✓Θα τους προσφέρουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν και να
παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις
βάσει των ενδιαφερόντων τους.

Αναλυτική Έκθεση Προσδιορισμού
Αναγκών COOCOU
Η αναλυτική έκθεση αποτελεί
μια συλλογή των ευρημάτων
των εταίρων και περιλαμβάνει
καλές πρακτικές, καθώς και
χρήσιμες προτάσεις για τη
μετεξέλιξη της εργαλειοθήκης
COOCOU.

5

Η εργαλειοθήκη COOCOU

Η εργαλειοθήκη COOCOU αποτελεί μια συλλογή διαφόρων
εργαλείων για αξιολόγηση ικανοτήτων που απορρέουν από
διαφορετικά περιβάλλοντα και έχουν αναπτυχθεί από διάφορους
οργανισμούς. Η επιλογή των εργαλείων ή των μεθόδων για τη
διαδικασία συμβουλευτικής επαφίεται στους συμβούλους.

Η εργαλειοθήκη COOCOU
Στην πρώτη ενότητα της εργαλειοθήκης παρουσιάζονται τα «Εργαλεία που
υποστηρίζουν τη διαδικασία συμβουλευτικής για αξιολόγηση ικανοτήτων» ώστε να
διεξαχθεί η διαδικασία συμβουλευτικής, για παράδειγμα με το ProfilPASS χωρίς εμπόδια
σε εύκολη γλώσσα και άλλα εργαλεία υποστήριξης της αξιολόγησης ικανοτήτων. Η
πρώτη ενότητα χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες:
Α. Έναρξη:
βήματα πριν από τη
συμβουλευτική
Στα πλαίσια
προετοιμασίας της
διαδικασίας
συμβουλευτικής, οι
ωφελούμενοι μπορούν να
χρησιμοποιούν εργαλεία
αξιολόγησης ικανοτήτων
για αυτοαξιολόγηση. Η
εργαλειοθήκη COOCOU
περιλαμβάνει εργαλεία
που επιτρέπουν στους
ωφελούμενους να
διεξάγουν αυτόνομα
μερική ή ολοκληρωμένη
αξιολόγηση των
ικανοτήτων τους.

Β. Ξεπερνώντας εμπόδια
Το ProfilPASS χωρίς
εμπόδια σε εύκολη
γλώσσα έχει σχεδιαστεί
ώστε να καλύπτει τις
ανάγκες ατόμων με
γνωστικές
δυσλειτουργίες. Συνεπώς,
έχουν γίνει διάφορες
προσαρμογές στο
υφιστάμενο ProfilPASS
που χρησιμοποιήθηκε ως
πρότυπο για το ProfilPASS
χωρίς εμπόδια σε εύκολη
γλώσσα. Οι
προσαρμογές αφορούν
στη γλώσσα (1), το
περιεχόμενο (2) και τη
διάταξη (3).

Γ. Διάρθρωση της διαδικασίας
συμβουλευτικής
Αυτή η κατηγορία καλύπτει εργαλεία
αξιολόγησης ικανοτήτων που
μπορούν να υποστηρίξουν το έργο
των συμβούλων με διάφορους
τρόπους. Για να καλύψει τις ανάγκες
ατόμων με γνωστικές
δυσλειτουργίες, τα εργαλεία αυτά
πρέπει να πληρούν διάφορες
απαιτήσεις. Η διάκριση σε εργαλεία
αυτοαξιολόγησης, εργαλεία κυρίως
για υποστηριζόμενες διαδικασίες
συμβουλευτικής και εργαλεία
αποκλειστικά για διαδικασίες
συμβουλευτικής καθιστά ξεκάθαρο
ότι για την επιλογή των εργαλείων
πρέπει να εξετάζεται εάν ο στόχος
είναι η ολοκληρωμένη ή η μερική
αξιολόγηση ικανοτήτων.
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Τρόπος χρήσης της εργαλειοθήκης
COOCOU
Οι κεφαλίδες των ενοτήτων έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της πλοήγησης. Προκειμένου να βρουν το πλέον
κατάλληλο εργαλείο για το αντίστοιχο περιεχόμενο συμβουλευτικής, οι σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα
επισκόπησης κάθε εργαλείου μέσω ενός «Ενημερωτικού δελτίου».
Αυτά τα ενημερωτικά δελτία παρουσιάζουν συνοπτικά το εργαλείο, περιγράφοντας τη χρήση του στην πράξη
και τους στόχους του, την ομάδα-στόχου, καθώς και τις προϋποθέσεις χρήσης του εργαλείου και τις βασικές
λειτουργίες του.
ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα
Γερμανικό Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Ενηλίκων Κέντρο Leibniz για τη Δια Βίου Μάθηση
Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)

Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα είναι ο πυρήνας της εργαλειοθήκης COOCOU.
Υποστηρίζει τη συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση ικανοτήτων με σκοπό τη δημιουργία ενός
προφίλ ικανοτήτων και προάγει την προσωπική και επαγγελματική (περαιτέρω) ανάπτυξη.
Για να αναπτυχθεί το ProfilPASS χωρίς εμπόδια, χρησιμοποιήθηκε ως βάση το υφιστάμενο
χαρτοφυλάκιο και πραγματοποιήθηκαν προσαρμογές όσον αφορά στις ανάγκες των ατόμων με
γνωστικές δυσλειτουργίες.

Για ποιον είναι; (Ομάδα-στόχος και προϋποθέσεις χρήσης του εργαλείου)

Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα απευθύνεται σε άτομα με γνωστικές δυσλειτουργίες
ήπιας μορφής. Για να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες της ομάδας-στόχος, χρησιμοποιείται μια
προσαρμοσμένη έκδοση του ProfilPASS ως εργαλείο αξιολόγησης ικανοτήτων. Πιο συγκεκριμένα,
έχουν γίνει προσαρμογές στη γλώσσα, στο περιεχόμενο και στη διάταξη του ProfilPASS.

Κύρια χαρακτηριστικά του ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα
Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα έχει μεταφραστεί σε εύκολη γλώσσα.
Η έκταση του υφιστάμενου ProfilPASS έχει περιοριστεί.
Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια εστιάζει σε πεδία, όπως χόμπι, ενδιαφέροντα, επαγγελματική ζωή,
νοικοκυριό και οικογένεια.
Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια περιλαμβάνει εργασίες που επιτρέπουν στον χρήστη να
αντικατοπτρίζει επιθυμίες και ανάγκες στην εργασία, ώστε να μάθει πώς μπορεί να σχεδιαστεί ο
χώρος εργασίας ώστε να είναι άνετος και να συμβάλει στην επιτυχία (π.χ. σαφείς διαδικασίες,
σταθερά άτομα επικοινωνίας κ.α.).
Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια περιλαμβάνει πολλές εικόνες και σύμβολα.
Η διάταξη και η επεξεργασία του ProfilPASS υποστηρίζονται οπτικά.
Το περιεχόμενο του ProfilPASS χωρίς εμπόδια χωρίζεται σε διάφορα κεφάλαια.
Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια περιλαμβάνει τα νέα κεφάλαια «Η καθημερινή ρουτίνα μου» ή
«Δουλειές σπιτιού».

Δοκιμάστε το εργαλείο

https://coocou.profilpassinternational.eu/
index.php?article_id=143&cla
ng=1

Διαθέσιμες γλώσσες

Γερμανικά, αγγλικά, σουηδικά,
ελληνικά, ισπανικά, σλοβενικά

Περαιτέρω
πληροφορίες

https://coocou.profilpassinternational.eu/

Deutsches Institut für
Erwachsenenbildung –
Leibniz-Zentrum für Lebenslanges
Lernen e.V.
Γερμανικό Ινστιτούτου
Επιμόρφωσης Ενηλίκων - Κέντρο
Leibniz για τη Δια Βίου Μάθηση
(DIE)
Servicestelle ProfilPASS
Heinemannstraße 12-14
53175 Bonn, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
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Τρόπος χρήσης της εργαλειοθήκης COOCOU

Ανακαλύπτοντας τα «Εγχειρίδια για συμβούλους»
Αυτό το μέρος της εργαλειοθήκης COOCOU περιλαμβάνει οδηγούς, κατευθυντήριες οδηγίες και
εγχειρίδια για συμβούλους, τα οποία περιέχουν σχετικές και υποστηρικτικές πληροφορίες για τη
συμβουλευτική χωρίς εμπόδια. Το εκπαιδευτικό υλικό λειτουργεί υποστηρικτικά προς την ανάπτυξη των
δεξιοτήτων των συμβούλων που εργάζονται με άτομα με γνωστικές δυσλειτουργίες και τους βοηθά να
δημιουργήσουν συμβουλευτικές διαδικασίες με την ομάδα-στόχου του COOCOU.
Εκπαίδευση ενηλίκων χωρίς εμπόδια – Οδηγίες για
μάθηση χωρίς εμπόδια
biv – Academy for inclusive education
Τι είναι; (Στόχος του εργαλείου)

Πρόκειται για έναν οδηγό εκπαιδευτικής συμβουλευτικής χωρίς εμπόδια για ενήλικες.
Βοηθάει τους συμβούλους να προσφέρουν εκπαιδευτική καθοδήγηση για ενήλικες
χωρίς εμπόδια.

Για ποιον είναι; (Ομάδα-στόχος και προϋποθέσεις χρήσης του
εργαλείου)
Το φυλλάδιο λειτουργεί υποστηρικτικά προς ιδρύματα επιμόρφωσης ενηλίκων,
κυρίως διευθυντικά στελέχη και παιδαγωγικό προσωπικό, ώστε να λειτουργούν
πιο αποτελεσματικά σε σχέση με άτομα με δυσκολίες εκμάθησης και να
προσφέρουν εκπαίδευση εξατομικευμένη στις ανάγκες αυτών των ατόμων.

Κύρια χαρακτηριστικά

Δοκιμάστε τον
οδηγό

https://www.bivintegrativ.at/fileadmin/us
er_upload/pdfs/Erwachs
enenbildung_barrierefrei.
pdf

Διαθέσιμες
γλώσσες

Γερμανικά

Περαιτέρω
πληροφορίες

biv - die Akademie für
integrative Bildung
(Ακαδημία εκπαίδευσης
χωρίς διακρίσεις)
Mariahilferstraße 76
1070 Wien, ΑΥΣΤΡΙΑ

Το φυλλάδιο χωρίζεται σε έξι κεφάλαια: Το πρώτο κεφάλαιο εισαγάγει τον όρο
«Χωρίς εμπόδια» και την αξία του στη συμβουλευτική. Στο δεύτερο κεφάλαιο
παρουσιάζονται υφιστάμενα μοντέλα ενσωμάτωσης, και τα πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματά τους. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται χρήσιμες οδηγίες για
την εξάλειψη εμποδίων. Τα άτομα με αναπηρία αναφέρουν τις εμπειρίες τους
στον τομέα της επιμόρφωσης ενηλίκων στο τέταρτο κεφάλαιο. Το πέμπτο
κεφάλαιο περιλαμβάνει έναν κατάλογο ελέγχων με τις πιο σημαντικές απαιτήσεις
για περιβάλλοντα χωρίς εμπόδια. Στο τελευταίο κεφάλαιο θα βρείτε επαφές και
πηγές για περισσότερες πληροφορίες.
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Τρόπος χρήσης της εργαλειοθήκης COOCOU
Πλοήγηση στις «Λίστες πρόσθετων εργαλείων και εφαρμογών»

Εάν οι σύμβουλοι και το κοινό της εργαλειοθήκης COOCOU χρειάζονται
περαιτέρω εργαλεία και εφαρμογές για τη διαδικασία συμβουλευτικής ή εάν δεν
έχουν βρει το κατάλληλο εργαλείο στα ενημερωτικά δελτία, παρέχονται
πρόσθετα εργαλεία και εφαρμογές. Αυτή η ομάδα εργαλείων και εφαρμογών
συγκροτήθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας για την εργαλειοθήκη COOCOU.
Εφαρμογές που κάνουν τη ζωή των ατόμων
με γνωστικές δυσλειτουργίες πιο εύκολες

Υποστηρικτικά εργαλεία
για ενσωμάτωση στην
αγορά εργασίας
Αρχικό όνομα
εφαρμογής

Όνομα εργαλείου στα
αγγλικά

Εκδότης

Στόχος του εργαλείου

Αρχικό όνομα
εργαλείου
Ηλεκτρονική διεύθυνση

Όνομα εργαλείου
στα αγγλικά

Εκδότης

Στόχος του εργαλείου

Ηλεκτρονική διεύθυνση

AppStöd

App support

appstöd

 Παροχή βοήθειας στην εύρεση χρήσιμων εφαρμογών
και κινητών εργαλείων για άτομα με αναπηρία

https://appstod.mfd.se/

HållKoll

Keep an eye /
Keep Track

Abilia AB

 Παροχή βοήθειας, ώστε τα άτομα με γνωστικές
δυσλειτουργίες να έχουν καλύτερο έλεγχο των
εργασιών και να ανοικοδομήσουν τις ζωές τους

https://apps.apple.com/se/app/
h%C3%A5llkoll-abilia/
id1090728274

Självhjälpsguiden
För dig med
ADHD på
jobbet

Self help guide for
you with ADHD at
work

Riksförbundet
attention

 Βοηθά άτομα με ΔΕΠΥ στην εύρεση
στρατηγικών στην εργασία

https://butik.attention.se/wpcontent/uploads/2019/05/
attention_ADHD-pa-jobbet_sjalvhjalpsguide.pdf

Resledaren

Tour leader

ADHD on the job
toolbox

Riksförbundet
attention

 Παροχή πληροφοριών και
συμβουλών για άτομα με ΔΕΠΥ
σχετικά με το περιβάλλον εργασίας
και τη βελτίωσή τους στη δουλειά

http://www.adhdpajobbet.se/
toolbox-verktygsladan/

 Στόχος είναι να διευκολύνει άτομα με αυτισμό στη
μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς.

http://www.resledaren.se/

ADHD på jobbets Toolbox

Evernote

Evernote

The Evernote
Corporation

https://evernote.com/

Skriva CV

Write your CV

Riksförbundet
Attention

 Βοήθεια στη σύνταξη βιογραφικών
σημειωμάτων

http://www.adhdpajobbet.se/
skriva-cv/

 Εφαρμογή σημειώσεων και οργάνωσης που επιτρέπει
στους χρήστες να δημιουργούν λίστες εκκρεμοτήτων
και να διαχειρίζονται τις εργασίες τους με εύκολο
τρόπο.

Trello

Trello

Trello

Capture the recruiter
without a bling-bling
CV

Shortcut

 Αυτό το εργαλείο περιλαμβάνει
συμβουλές για τη σύνταξη
βιογραφικών σημειωμάτων

https://shortcut.se/artiklar/
fanga-rekryteraren-utan-ettbling-bling-cv/

 Μια εφαρμογή που βοηθάει στην οργάνωση με κάρτες
και λίστες. Ο χρήστης μπορεί να προσθέτει σχόλια, να
επισυνάπτει αρχεία και να δημιουργεί λίστες ελέγχων με
προθεσμίες. Παρέχεται η δυνατότητα κοινής χρήσης με
τα μέλη της ομάδας.

https://trello.com/

Fånga rekryteraren utan
ett bling-bling-cv

7 tips för det perfekta
personliga brevet

7 tips for the perfect
personal letter

Shortcut

 Αυτό το εργαλείο περιλαμβάνει 7
συμβουλές για τη σύνταξη
προσωπικών επιστολών

https://shortcut.se/artiklar/7-tipsfor-det-perfekta-personligabrevet-2/

Bildkartenset zur
Kompetenzerfas
sung
geflüchteter
Menschen

Picture card set for
the competence
assessment of
refugees

German
Employee
Academy
(DAA)

https://itunes.apple.com/de/
app/daa-kompetenzerfassung/
id1084665949?mt=8)

Let me Talk: Free ACC
Talker

Let me Talk: Free
ACC talker

Appnotize UG

 Δωρεάν εφαρμογή ομιλίας AAC
που συμβάλει στην επικοινωνία σε
όλους τους τομείς τις ζωής,
προσφέροντας φωνή σε όλους.

https://play.google.com/store/
apps/details?id=de.appnotize.let
metalk&hl=sl

 Το σετ εικονογραφημένων καρτών είναι ένα εργαλείο
υποστήριξης χωρίς χρήση γλώσσας για τον
καθορισμό θέσεων εργασίας. Έχει σχεδιαστεί για
συμβούλους και πελάτες που δεν είναι σε θέση να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή μπορούν να
επικοινωνήσουν σε περιορισμένο βαθμό.

Picca

App for autistic
and Down
syndrome people

University of
Granada

 Αυτή η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ως υποστηρικτικό
εργαλείο για σχολικές αίθουσες. Αυτή η εφαρμογή
μπορεί να χρησιμοποιηθεί υποστηρικτικά για
συμβούλους που εργάζονται με άτομα με αυτισμό και
σύνδρομο Ντάουν

https://apps.apple.com/es/app/
picaa/id373334470
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3. Τρόπος χρήσης της εργαλειοθήκης COOCOU
Τρόπος εργασίας με την εργαλειοθήκη COOCOU

Παράδειγμα πιθανού συνδυασμού των διαφόρων εργαλείων ή επιμέρους ενοτήτων των διαφόρων εργαλείων

I. Εργαλεία που υποστηρίζουν τη διαδικασία συμβουλευτικής
Γ. Διάρθρωση της διαδικασίας συμβουλευτικής (χαρτοφυλάκια, πρότυπα
συνεντεύξεων, κ.λπ.)

Αυτή η κατηγορία καλύπτει εργαλεία αξιολόγησης ικανοτήτων που μπορούν να υποστηρίξουν το έργο των
συμβούλων με διάφορους τρόπους. Για να καλύψει τις ανάγκες ατόμων με γνωστικές δυσλειτουργίες, τα εργαλεία
αυτά πρέπει να πληρούν διάφορες απαιτήσεις (βλέπε επίσης το κεφάλαιο Ι: Β. Ξεπερνώντας εμπόδια: Δημιουργία
ενός εργαλείου χωρίς εμπόδια για τη συμβουλευτική). Τα εργαλεία που παρουσιάζονται εδώ διαφέρουν ως προς
την αναγκαιότητα ανεξάρτητης εργασίας από τους πελάτες ή εντατικής συνοδευτικής εργασίας από τον
σύμβουλο. Τα εργαλεία διαφέρουν, επίσης, ως προς το εάν αποσκοπούν στη διενέργεια πλήρους ή μερικής
αξιολόγησης ικανοτήτων.

Εργαλεία κυρίως για υποστηριζόμενες
διαδικασίες συμβουλευτικής

Εργαλεία αυτοαξιολόγησης

• Κάρτες ικανοτήτων
• Κάρτες δραστηριοτήτων
• Ζωή των γυναικών
• Σύνολο καρτών με εικόνες
• meine-berufserfahrung.de

• Ώστε να γνωρίζω τι μπορώ να κάνω
• Hamet2
• Κάρτες ικανοτήτων
• Επιλογή επαγγέλματος
• Κιτ εργαλείων απασχόλησης

Οι κεφαλίδες των ενοτήτων
έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση
της πλοήγησης για τον
σύμβουλο. Προκειμένου να
βρουν το πλέον κατάλληλο
εργαλείο για το αντίστοιχο
περιεχόμενο συμβουλευτικής, οι
σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα
επισκόπησης κάθε επιμέρους
εργαλείου μέσω ενός
«Ενημερωτικού δελτίου».
Για τα «Ενημερωτικά
δελτία», ανατρέξτε στις
ακόλουθες σελίδες.

Εργαλεία για υποστηριζόμενες διαδικασίες συμβουλευτικής
(πλήρη αξιολόγηση ικανοτήτων)

• ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα – προσαρμοσμένη έκδοση του
ProfilPASS για άτομα με γνωστικές δυσλειτουργίες

• Berufswahlpass σε απλή γλώσσα για νεαρούς ενήλικες

5
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Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα

Το ProfilPASS είναι ένα σύστημα για την αξιολόγηση ικανοτήτων,
το οποίο ουσιαστικά στοχεύσει στην υποστήριξη των χρηστών
όσον αφορά στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη. Το
ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα απευθύνεται σε
άτομα με γνωστικές δυσλειτουργίες, ενώ υποστηρίζει τους
συμβούλους στην εργασία τους με αυτήν την ομάδα-στόχο.

Ανακαλύπτοντας το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα
Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα βασίζεται στο ProfilPASS, ένα εργαλείο για τον
προσδιορισμό και την καταγραφή των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των χρηστών. Δημιουργήθηκε
από το Γερμανικό Ινστιτούτο για την Εκπαίδευση Ενηλίκων, ενώ αναπτύχθηκε περαιτέρω σε διάφορα
έργα της ΕΕ. Το ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα σχηματοποιείται παράλληλα με την κεντρική
εικόνα ενός «Διαβατηρίου των δυνατών σημείων σου», συσχετίζοντας τις απαντήσεις αναφορικά με την
κατάρτιση ενός προφίλ δυνατών σημείων ενός ατόμου στα πλαίσια ανακάλυψης των ικανοτήτων
του/της μέσω της εργασίας με το ProfilPASS σε συνάρτηση με τις καθημερινές εμπειρίες της ζωής με
γνωστικές δυσλειτουργίες. Η εικόνα λειτουργεί ως σημάδι προσανατολισμού εντός του ProfilPASS χωρίς
εμπόδια σε εύκολη γλώσσα, ενώ δίνει κίνητρο στους χρήστες να εργαστούν βήμα προς βήμα στα
κεφάλαια, δηλαδή στα στοιχεία του διαβατηρίου τους.

1

Το πρώτο κεφάλαιο είναι η «Εισαγωγή» που λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης για το άτομο ώστε να κατανοήσει τι είναι το ProfilPASS
και πώς να το χρησιμοποιεί για να ανακαλύψει τα δυνατά σημεία του/της. Επίσης, καθοδηγεί το άτομο ως προς τον τρόπο
χρήσης του ProfilPASS μαζί με έναν σύμβουλο και τη μαρτυρία του Νίκου.

2

Το δεύτερο κεφάλαιο ονομάζεται «Ποιος είμαι/Ποια είμαι». Σε αυτό το κεφάλαιο, θα ζητηθεί από το άτομο να επιλέξει τα
χαρακτηριστικά του/της μέσω των αντίστοιχων εργασιών. Τα χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να επιλέξει το άτομο
παρέχονται σε σύντομες σαφείς προτάσεις, ώστε να είναι κατανοητά. Πέρα από αυτό, θα ζητηθεί από το άτομο να εξετάσει τον
τρόπο που σκέφτονται άλλα άτομα και θα του/της ζητηθεί να δώσει την ίδια λίστα με χαρακτηριστικά σε έναν φίλο ή ένα μέλος
της οικογένειάς του/της, ώστε αυτό το άτομο να επιλέξει τα χαρακτηριστικά του/της. Τέλος, θα ζητηθεί από το άτομο να συγκρίνει
τις δύο λίστες και να εξετάσει το αποτέλεσμα μαζί με τον σύμβουλο.

3

Στο τρίτο κεφάλαιο «Η οικογένειά μου και οι φίλοι μου», θα ζητηθεί από το άτομο να σκεφτεί τις θέσεις εργασίας και τις εργασίες
των ατόμων στον κοινωνικό κύκλο του/της. Στη συνέχεια, θα ζητηθεί από το άτομο να επισημάνει τις εργασίες ή θέσεις εργασίας
που βρίσκει ενδιαφέρουσες και τους λόγους για αυτό. Επίσης, θα του/της ζητηθεί να αναλογιστεί τις δεξιότητες που απαιτούνται
για αυτές τις θέσεις εργασίας και εάν έχει εντοπίσει αυτές τις δεξιότητες.
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4

Στο τέταρτο κεφάλαιο με ονομασία «Η ημέρα μου», θα ζητηθεί από το άτομο να ανακαλύψει δεξιότητες κάνοντας ανασκόπηση
στην ημέρα του/της και στις εργασίες που εκτελέστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής. Επίσης, θα του/της ζητηθεί να αξιολογήσει τις
ικανότητες σε αυτές τις εργασίες με φατσούλες. Τέλος, ο σύμβουλος θα συνεργαστεί με το άτομο ώστε να αντιστοιχίσουν τις
ικανότητες με πιθανές επαγγελματικές ευκαιρίες.

5

Το πέμπτο κεφάλαιο ονομάζεται «Η εργασία μου στο σπίτι» και έχει σχεδιαστεί ώστε να επισημανθούν τα δυνατά σημεία και οι
ικανότητες από την ολοκλήρωση εργασιών στο σπίτι. Θα ζητηθεί από το άτομο να εξετάσει τις δουλειές του σπιτιού και τις
γενικές εργασίες της ημέρας και να επισημάνει με φατσούλες τι κάνει καλά.

6

Στο έκτο κεφάλαιο, «Τα χόμπι μου», θα ανακαλύψουμε τον τρόπο με τον οποίο τα χόμπι μπορούν να φέρουν στην επιφάνεια τα
δυνατά σημεία ενός ατόμου. Μετά την καταγραφή των χόμπι και των χαρακτηριστικών τους, το άτομο, σε συνεργασία με τον
σύμβουλο, θα ανακαλύψει πρόσθετες ή εξέχουσες ικανότητες και θα αναλογιστεί σε ποιες θέσεις εργασίας θα μπορούσε να
χρησιμοποιήσει τις ικανότητες αυτές.

7

Στο έβδομο κεφάλαιο, «Το σχολείο μου», θα ζητηθεί από το άτομο να αναφέρει το σχολείο στο οποίο πήγε και να αναλογιστεί τα
μαθήματα στα οποία ήταν καλός/ή ή τα μαθήματα τα οποία του/της άρεσαν. Επίσης, θα ζητηθεί από το άτομο να επιλέξει τα
μαθήματα που του/της είναι γνωστά και να εξηγήσει τι έμαθε. Πάλι σε συνεργασία με τον σύμβουλο ProfilPASS, το άτομο θα
αναλογιστεί τις ικανότητες και επαγγελματικές ευκαιρίες του/της.

8

Το όγδοο κεφάλαιο με ονομασία «Η εκπαίδευσή μου/Η κατάρτισή μου» αφορά στις επαγγελματικές δεξιότητες που μπορεί να
έχουν αποκτήσει τα άτομα από την εκπαίδευση. Εκτός από την ανάλυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του/της, το άτομο θα
πρέπει να αναφέρει τι του/της αρέσει και τι όχι στην επαγγελματική εκπαίδευση.

9

Στο ένατο κεφάλαιο, «Η εργασία μου», το άτομο αναλογίζεται μια παρελθοντική ή τρέχουσα εμπειρία εργασίας με τέτοιον τρόπο
ώστε να φανούν τα δυνατά σημεία του/της και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν και να τονιστούν τα ευχάριστα στοιχεία της
εργασίας.
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10

Στο δέκατο κεφάλαιο με τίτλο «Τι μπορώ να κάνω», συνοψίζονται τα αποτελέσματα των προηγούμενων κεφαλαίων. Το άτομο
συντάσσει μια αναλυτική λίστα των δεξιοτήτων από τα κεφάλαια 4 έως 9, εξετάζει τη λίστα και συνειδητοποιεί ότι οι πιο συχνές
ικανότητες αποτελούν δυνατά σημεία που συμβάλλουν στην εύρεση εργασίας που αντιστοιχεί στις εν λόγω ικανότητες.

11

Το κεφάλαιο «Οι στόχοι μου» είναι το ενδέκατο κεφάλαιο του ProfilPASS και λειτουργεί ως βοηθός σχεδιασμού για το άτομο. Το
σχέδιο περιλαμβάνει τον προσδιορισμό επιθυμητών θέσεων εργασίας, αναγκών των εν λόγω θέσεων εργασίας και ένα ευρύ
χρονοδιάγραμμα ενεργειών.
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Διαδικασία συμβουλευτικής
Βήματα εργασίας στη
διαδικασία
συμβουλευτικής

Στόχος

Προετοιμασία

• ανάπτυξη ενός σεναρίου υλοποίησης
• οργάνωση της κατάστασης συμβουλευτικής

Αρχική φάση

• αποσαφήνιση της διαδικασίας της συμβουλευτικής
(πιθανόν με υπογραφή συμβολαίου μάθησης )
• χρήση της διάταξης του ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη
γλώσσα

Φάση αξιολόγησης

• αξιολόγηση των ικανοτήτων με βάση τη βιογραφία και τις
εμπειρίες του χρήστη
• βοήθεια και υποστήριξη για την αυτοεξερεύνηση

Φάση εξισορρόπησης

• αξιολόγηση δυνατών σημείων
• δημιουργία μιας ισορροπίας ικανοτήτων

Φάση εξέλιξης

• διαμόρφωση στόχων εξέλιξης
• κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης

Φάση αποτίμησης

• τελική συμβουλευτική και χορήγηση του πιστοποιητικού
δεξιοτήτων

Μετεπεξεργασία

• επισκόπηση επιτυχημένων/προβληματικών καταστάσεων
μάθησης
• συνέπειες για περαιτέρω καταστάσεις μάθησης
16

Ειδικά χαρακτηριστικά του ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα
Νίκος – Ο βοηθός ProfilPASS
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Ειδικά χαρακτηριστικά του ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα
Κεφάλαιο πληροφοριών

ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη
γλώσσα
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Ειδικά χαρακτηριστικά του ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα

Ολιστικά χαρακτηριστικά
Ολόκληρο το περιεχόμενο του ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα διέπεται από
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
✓

Χρήση εύκολης γλώσσας (<-> A1 κατηγορία βασικής χρήσης γλώσσας σύμφωνα με
το CEFR) μαζί με γενική μείωση του όγκου κειμένου σε σχέση με το αρχικό ProfilPASS
και το ProfilPASS σε απλή γλώσσα.

✓

Χρήση πρόσθετων βοηθημάτων, όπως:
•
πολλαπλές επιλογές
•
συμπεράσματα
•
πίνακες
•
σημειώσεις αντί για πλήρεις προτάσεις
•
αφήγηση για άτομα με προβλήματα όρασης
•
το pdf του ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε εύκολη γλώσσα μπορεί να
συμπληρωθεί σε υπολογιστή
•
επιλογή εκφώνησης για τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης

✓

Χρήση εικονογραμμάτων και ειδικά σχεδιασμένες εικόνες για ευκολότερη χρήση από
άτομα με γνωστικές δυσλειτουργίες (εικόνες από © Lebenshilfe für Menschen mit
geistiger Behinderung Bremen e.V., σχεδιαστής Stefan Albers, Atelier Fleetinsel, 2013)

Βοηθητικές Εκδόσεις για Συμβούλους
Το Εγχειρίδιο Συμβούλων

Το Εγχειρίδιο Συμβούλων COOCOU αποτελεί
συνοδευτικό έγγραφο της Εργαλειοθήκης COOCOU
και του ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα.
Παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, οδηγίες και
κατευθύνσεις προς τους συμβούλους για το πώς να
εφαρμόσουν την Εργαλειοθήκη COOCOU και το
ProfilPASS χωρίς εμπόδια σε Εύκολη Γλώσσα.

Το Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συμβούλων

Το Αναλυτικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συμβούλων
COOCOU έχει ως βάση την Εργαλειοθήκη COOCOU
και το Εγχειρίδιο Συμβούλων. Παρέχει καθοδήγηση και
προτάσεις για την επιμόρφωση των συμβούλων
τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικού περιεχομένου όσο και
της μεθοδολογίας επιμόρφωσης.
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Σας Ευχαριστούμε!!
https://coocou.profilpass-international.eu/

