
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tygodniowe spotkanie partnerów projektu 
Pierwsze w tym roku krótkie spotkanie partnerów guidEU miało odbyło się w dniach 23 -27 
kwietnia w siedzibie OIC Poland w Lublinie. Celem spotkania było: 
 
 Uzyskanie potencjału do pracy z narzędziami projektowymi – Elektroniczne narzędzie 
diagnostyczne do badania predyspozycji oraz umiejętności zawodowych uczniów oraz gry “Poznaj 
rynek pracy”.  

 Przygotowanie do korzystania z opracowanych produktów projektu (Elektroniczne narzędzie 
diagnostyczne do badania predyspozycji oraz umiejętności zawodowych uczniów oraz gry “Poznaj 
rynek pracy”) na poziomie lokalnym/regionalnym/krajowym do pilotażowego testowania jak i po 
zakończeniu projektu.  

 Przetestowanie Pakietu Szkoleniowego i materiałów, m.in. instrukcji obsługi opracowanych 
narzędzi oraz scenariuszy lekcji z zakresu doradztwa zawodowego. 

Wszyscy mieliśmy szansę sprawdzić postęp w budowie wspomnianych narzędzi i uczestniczyć w 
ich rozwijaniu zgodnie z naszymi sugestiami.  
 
24 kwietnia odwiedziliśmy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy w Lublinie by porozmawiać z doradcami zawodowymi. 26 kwietnia w siedzibie 
Fundacji OIC Poland odbyło się seminarium zatytułowane: “Szkolny doradca zawodowy a 
wyzwania współczesnego świata”. W seminarium wzieli udział polscy nauczyciele, dyrektorzy szkół 
i doradcy zawodowi. Partnerzy projektu z Cypru, Turcji oraz Hiszpanii przedstawili rozwiązania z 
zakresu doradztwa zawodowego w swoich szkołach i krajach.  

 

 
ROZWIJANIE ŚCIEŻEK KARIERY POPRZEZ 

DORADZTWO ZAWODOWE - guidEU 

WYDANIE 3- CZERWIEC 2018 

Raport Porównawczy został opracowany w oparciu o przegląd literatury, desk research i badania w 
terenie w każdym z państw biorących w projekcie - Cyprze, Polsce, Turcji i Hiszpanii. Raport został 
ukierunkowany na zdefiniowanie kluczowych cech i standardów efektywnego doradztwa 
zawodowego w kontekście międzynarodowym z perspektywy zasadności proponowanych 
rozwiązań. Ponadto definiuje oczekiwania grup docelowych względem oprcowywanych narzędzi. 

Raport Porównawczy już gotowy! 
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Trzecie międzynarodowe spotkanie partnerów projektu miało miejsce 28 kwietnia w siedzibie 
Fundacji OIC Poland. Podczas spotkania przedyskutowano postępy w projekcie oraz inne działania. 
Dodatkowo wspólnie uzgodniono plan pracy na najbliższy czas.  
 
Wielkie podziękowania dla Fundacji OIC Poland za wspaniałą organizację spotkania! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Work done between July – December 2017 
 

 
 

 
 

 

Co dalej? 
 
DZIAŁANIA RELIZOWANE  
 
*Elektroniczne narzędzie do badania predyspozycji i umiejętności zawodowych uczniów: 

Udoskonalenie narzędzia 
- Uruchomienie wersji pilotażowej we wszytkich krajach biorących udział w projekcie 

 
* Gra “Poznaj rynek pracy”: 

- Uzupełnienie treści gry 
- Opracowanie techniczne gry 
- Uruchomienie wersji pilotażowej we wszytkich krajach biorących udział w projekcie 
-  

* Pakiet Szkoleniowy: 
- Dokończenie konspektów lekcji  
- Uruchomienie wersji pilotażowej we wszytkich krajach biorących udział w projekcie 

 
Wszystkie produkty projektu będą pilotażowo testowane na reprezentacyjnej grupie uczniów ze 
szkół średnich i gimnazjalnych pod nadzorem doradców zawodowych ze wszystkich krajów 
biorących udział w projekcie. W oparciu o wspólne wnioski, produkty projektu zostaną ulepszone tak 
by jeszcze lepiej spełniały swoją rolę.  
 
Obecnie partnerzy projektu planują organizację wyjazdu uczniów (kilkudniowa wymiana młodzieży) 
do Hiszpanii od 23 do 27 września 2018. Z każdego kraju zostanie wybrana grupa pięciu uczniów. 
Osoby te będą miały okazję uczestniczyć wraz ze swoimi rówieśnikami z innych krajów w zajęciach z 
doradztwa zawodowego i testować opracowane narzędzia w międzynarodowej grupie. Trenerami 
prowadzącymi zajęcia będą doświadczeni eksperci z doradztwa zawodowego zaznajomieni z 
opracowanymi narzędziami.  
 
W trakcie pobytu uczniowie będą zakwaterowani u sprawdzonych rodzin goszczących. Opiekunami 
uczniów będą towarzyszący im nauczyciele z krajów partnerskich.  
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Konsorcjum Projektu 

                              WYDANIE 3 – CZERWIEC 2018  
 

OIC POLAND FOUNDATION 
www.oic.lublin.pl 
Ewelina Iwanek 
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl 

 

EUROSUCCESS CONSULTING 
www.eurosc.eu 

GiorgosGiorgakis 
george@eurosc.eu 

AKDENİZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
http://akdeniz.meb.gov.tr 
Uğurcan BAL 
ugurcanbal@gmail.com 

 

HIGHGATE PRIVATE SCHOOL LTD 
www.highgateschool.ac.cy 
AntreasAntreou 
antreasa@highgateschool.ac.cy 

 

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie 
ErwinFreliszek 

ef1@op.pl 
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