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DEVELOPING FUTURE CAREERS THROUGH
PERSONALISED GUIDANCE-guidEU

Έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης - Επαγγελµατικός προσανατολισµός
Η Έκθεση έχει εκπονηθεί βάσει της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας, της έρευνας τεκµηρίωσης και
της εργασίας πεδίου σε κάθε χώρα του έργου, προκειµένου να καθοριστούν τα βασικά σηµεία
αναφοράς της αποτελεσµατικής και ποιοτικής επαγγελµατικής καθοδήγησης.
Η Έκθεση καθορίζει τις βασικές διαστάσεις της ποιοτικής καθοδήγησης υψηλής ποιότητας σε
διεθνές επίπεδο, εξετάζοντας παράλληλα την εγκυρότητα των εργαλείων/ αποτελεσµάτων του
έργου και τις προσδοκίες που έχει µια οµάδα-στόχος σε σχέση µε αυτά.
Η τελική έκδοση θα είναι σύντοµα διαθέσιµη στην ιστοσελίδα του έργου.
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THE LOREM IPSUMS

Δεύτερη Διακρατική Συνάντηση
Η δεύτερη συνάντηση µεταξύ των συνεργαζόµενων οργανισµών του προγράµµατος έγινε στη Λεµεσό
(Κύπρος) στις 14 και 15 Ιουνίου του 2017. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ελέγχθηκε το έργο και γενικά
όλες οι προηγούµενες δραστηριότητες του έργου και ταυτόχρονα συζητήθηκαν και συµφωνήθηκαν οι
επόµενες δραστηριότητες του προγράµµατος. Ένα µεγάλο ευχαριστώ στην Eurosuccess Consulting για την
υπέροχη οργάνωση!

Η δουλειά που έγινε από τον Ιούλιο µέχρι το Δεκέµβριο 2017
* Ηλεκτρονικό εργαλείο ελέγχου της ικανότητας για σταδιοδροµία των µαθητών (Online career
aptitude tool for students)
Το περιεχόµενο του συγκεκριµένου εργαλείου έχει δηµιουργηθεί από τη EUROSUCCESS
CONSULTING (Cyprus) και αυτό το διάστηµα δουλεύει στο κοµµάτι της µετατροπής του περιεχοµένου
σε ηλεκτρονική µορφή.
* Παιχνίδι γνωριµίας µε την αγορά εργασίας (Get to know the labour market – game)
Η δοµή του παιχνιδιού έχει σχεδιαστεί και αυτές τις µέρες ο υπεύθυνος οργανισµός κάνει τις απαραίτητες
προσθαφαιρέσεις µετά τις εισηγήσεις των υπολείπων συνεργατών.
* Πακέτο Εκπαιδευτικών Εργαλείων (Training toolkit)
Το ιδιωτικό σχολείο HIGHGATE στην Κύπρο έχει δηµιουργήσει την πρόταση για τη δοµή του Πακέτου
Εκπαιδευτικών Εργαλείων. Μετά τα σχόλια των εταίρων, το σχολείο Highgate έχει ανανεώσει και στείλει
σε όλους τους συνεργάτες την τελική µορφή της δοµής του συγκεκριµένου εγγράφου.

Οι επόµενες δραστηριότητες
Όλες οι προηγούµενες δραστηριότητες θα συζητήθούν και θα ελεχθούν κατα τη διάρκεια της επόµενης
συνάντησης (short-term joint staff training event) των συνεργαζόµενων οργανισµών που θα γίνει από τις 23
µέχρι και τις 27 Απριλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του οργανισµού OIC Poland Foundation, στην πόλη
Λούπλιν της Πολωνίας, όπου θα συµµετέχουν 2 εκπαιδευόµενοι από κάθε εταίρο (σύµβουλος σπουδών ή
εκπαιδευτικός)
Οι κύριοι στόχοι αυτής της συνάντησης είναι:
ü Να αναπτύξει την ικανότητα των εµπειρογνωµόνων του έργου (εκπαιδευτές, συµβούλους και
καθηγητές, εκπαιδευτικούς) να εργάζονται µε τα 2 βασικά εργαλεία του έργου - Ηλεκτρονικό εργαλείο
ελέγχου της ικανότητας για σταδιοδροµία των µαθητών (Online career aptitude tool for students) και
Παιχνίδι γνωριµίας µε την αγορά εργασίας (Get to know the labour market – game).
ü Να προετοιµάσει τους ειδικούς να χρησιµοποιούν τα 2 πιο πάνω εργαλεία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο
κατά τη διάρκεια της δοκιµαστικής περιόδου αλλά και µετά την ολοκλήρωση του έργου.
ü Να δοκιµάσουν οι παρεβρισκόµενοι το πακέτο εκπαιδευτικών εργαλείων(Training Toolkit) κατά τη
χρήση των 2 εργαλείων που θα αναπτυχθούν και µέσα από µαθήµατα/σενάρια µαθηµάτων
επαγγελµατικού προσνατολισµού.
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Η κοινοπραξία του έργου
OIC POLAND FOUNDATION
www.oic.lublin.pl
Ewelina Iwanek
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

AKDENİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
http://akdeniz.meb.gov.tr
Ahmet Callut ŞAHİN
ahmet.c.sahin@gmail.com

CPR PLURILINGÜE NUESTRA SRA DEL CARMEN
www.atochabetanzos.com
Juan Antonio González Parga
atochabeteuropa@hotmail.com

EUROSUCCESS CONSULTING
www.eurosc.eu
Giorgos Giorgakis
george@eurosc.eu

HIGHGATE PRIVATE SCHOOL LTD
www.highgateschool.ac.cy
Antreas Antreou
antreasa@highgateschool.ac.cy

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
Kinga Lazarska
kingaruszuk@gmail.com
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