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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ -guidEU

Η Έκθεση Συγκριτικής Αξιολόγησης είναι έτοιμη !
Η έκθεση Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmark Report) του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+
guidEU έχει αναπτυχθεί με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, της έρευνας και της επιτόπιας
μελέτης σε κάθε χώρα του προγράμματος – Κύπρο, Πολωνία, Ισπανία και Τουρκία – για να καθορίσει τις
βασικές διαστάσεις της υψηλού επιπέδου επαγγελματικής κατάρτισης σε διεθνές επίπεδο, εξετάζοντας
ταυτόχρονα την εγκυρότητα των εργαλείων, των αποτελεσμάτων και των προσδοκιών του έργου που έχει
η ομάδα στόχος σχετικά με αυτά.

Κατέβασε ΔΩΡΕΑΝ την έκθεση εδώ: www.guideu.net
Κοινή δραστηριότητα κατάρτισης προσωπικού μικρής διάρκειας
Η πρώτη κοινή δραστηριότητα κατάρτισης προσωπικού μικρής διάρκειας πραγματοποιήθηκε από τις 23
μέχρι και τις 27 Απριλίου 2018 στις εγκαταστάσεις του OIC Poland Foundation στην πόλη Λούμπλιν,
στην Πολωνία. Δύο ειδικοί από κάθε οργανισμό που συμμετέχει στο πρόγραμμα συναντήθηκαν για να:

Συζητήσουν τη δυνατότητα συνεργασίας με τα ανεπτυγμένα εργαλεία του έργου – On-line career
aptitude tool for students and Get to know the labour market – game.
 Ετοιμαστούν να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου (On-line career aptitude tool for
students and Get to know the labour market – game) σε τοπικό/εθνικό επίπεδο για τις πιλοτικές δοκιμές,
καθώς και μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Δοκιμάσουν το εκπαιδευτικό εργαλείο (Training Toolkit) και το υλικό που το συνοδεύει όπως για
παράδειγμα καθοδήγηση/οδηγίες για χρήση των ανεπτυγμένων εργαλείων του προγράμματος, σενάρια
μαθήματος επαγγελματικού προσανατολισμού.
Όλοι είχαμε την ευκαιρία να ελέξουμε την πρόοδο όλων των πιο πάνω αποτελεσμάτων και να
συμμετάσχουμε στην ανάπτυξή τους με τις εισηγήσεις μας.
Στις 24 Απριλίου είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε το Γραφείο Πληροφοριών και Προγραμματισμού
Καριέρας του Υπουργείου Εργασίας της Πολωνίας στην πόλη Λούπλιν και να μιλήσουμε με συμβούλους
επαγγελματικού προσανατολισμού.
Στις 26 Απριλίου πραγματοποιήθηκε σεμινάριο με τίτλο «Σχολικοί Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και οι
προκλήσεις του σύγχρονού κόσμου» στις εγκαταστάσεις του εταίρου OIC Poland Foundation, με τη
συμμετοχή Πολωνών εκπαιδευτικών, διευθυντών και σχολικών συμβούλων επαγγελματικού
προσανατολισμού. Οι ειδικοί του προγράμματος guidEU από την Κύπρο, Τουρκία και Ισπανία
παρουσίασαν το πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού του σχολείου ή της χώρας τους.
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THE LOREM IPSUMS

H τρίτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος έγινε στις 28 Απριλίου στα γραφεία του OIC Poland
Foundation. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης συζητήθηκαν η πρόοδος του έργου και γενικά όλες οι
δραστηριότητές του. Ταυτόχρονα συμφωνήθηκαν οι άμεσες δράσεις του κάθε εταίρου του προγράμματος.
Ένα μεγάλο ευχαριστό στο OIC Poland Foundation για την εξαιρετική οργάνωση και φιλοξενία !

Οι επόμενες μας δραστηριότητες
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
* Ηλεκτρονικό τεστ ικανοτήτων μαθητών:
- Προσαρμογή εργαλείου
- Δοκιμή του εργαλείου σε όλες τις χώρες του προγράμματος
* Παιχνίδι – Γνωριμία με την αγορά εργασίας:
- Ολοκλήρωση του περιεχομένου του παιχνιδιού
- Τεχνική ανάπτυξη παιχνιδιού
- Δοκιμή του παιχνιδιού σε όλες τις χώρες του προγράμματος
* Εκπαιδευτικό Εργαλείο:
- Ολοκλήρωση των σχεδίων μαθήματος
- Δοκιμή του εργαλείου σε όλες τις χώρες του προγράμματος
Όλα τα αποτελέσματα του προγράμματος θα δοκιμαστούν από ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της ομάδας
στόχος : μαθητές γυμνασίου και λυκείου, σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού και ειδικοί σε όλες
τις χώρες του προγράμματος. Με βάση την ανατροφοδότηση που θα έχουμε μετά τις δοκιμές, θα
προσαρμόσουμε τα εργαλεία έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα.
Επιπρόσθετα, οι εταίροι του προγράμματος σχεδιάζουν και οργανώνουν την κινητικότητα μαθητών
(ανταλλαγή μαθητών μικρής διάρκειας) που θα διεξαχθεί στην Ισπανία από τις 23 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου
2018. 5 μαθητές λυκείου από κάθε χώρα θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν σε αυτή την πενθήμερη
κινητικότητα. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μαθήματα επαγγελματικού
προσανατολισμού με συνομήλικούς τους από άλλες χώρες και να δοκιμάσουν τα αναπτυγμένα εργαλεία σε
διεθνές επίπεδο. Οι εκπαιδευτές θα είναι ειδικοί, με εμπειρία στον επαγγελματικό προσανατολισμό και
οικείοι με τα αναπτυγμένα εργαλεία.
Οι μαθητές θα φιλοξενηθούν από εγκεκριμένες οικογένειες κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης
κινητικότητας και θα επιτηρούνται από συνοδούς καθηγητές.
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Οι εταίροι του προγράμματος
OIC POLAND FOUNDATION
www.oic.lublin.pl
Ewelina Iwanek
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

AKDENİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
http://akdeniz.meb.gov.tr
Uğurcan BAL
ugurcanbal@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
Erwin Freliszek
ef1@op.pl
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