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DEVELOPING FUTURE CAREERS THROUGH
PERSONALISED GUIDANCE-guidEU

Karşılaştırmalı Degerlendirme Raporu hazır!
Karşılaştırma Raporu hazır!

GuidEU Benchmark Raporu, her bir proje ülkesinde (Kıbrıs, Polonya, Türkiye ve İspanya)
literatür taraması, masa başı araştırması ve saha çalışmasına dayalı olarak, uluslararası bağlamda
yüksek kaliteli kariyer rehberliğinin önemli boyutlarını belirlemek için hazırlanmıştır. Proje araçlarının
/ çıktılarının ve beklentilerinin geçerliliğini ele alırken, bir hedef kitle onları ilgilendirir.

Şimdi ücretsiz raporunu al: www.guideu.net

Kısa Dönem Ortak Personel Eğitim Etkinliği
İlk Kısa Dönem Ortak Personel Eğitimi, Polonya'nın Lublin kentindeki OIC Polonya Vakfı'nın
tesislerinde 23-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleşti. Her proje kuruluşundan iki uzman su noktalarda
bir araya geldi:
ü

Geliştirilen proje araçlarıyla çalışma kapasitesi kazanma - Öğrenciler için çevrimiçi kariyer
yeteneklendirme aracı ve işgücü piyasasa oyununu tanımak.

ü Pilot proje için yerel / bölgesel / ulusal düzeyde ayrıntılı proje çıktılarını (öğrenciler için On-line
kariyer yeteneklendirme aracı ve iş piyasasını tanıma - oyunu) ve projenin tamamlanmasından
sonra kullanmaya hazır olmak.
ü Eğitim Araç Takımı ve materyallerini, örneğin geliştirilen araçların kullanımı ile ilgili rehberler,
talimatlar, kariyer danışmanlığı dersi senaryolarını test etmek.
Hepimiz bu ürünlerin ilerlemesini kontrol etme ve önerileriyle gelişimlerine katılma fırsatını
yakaladık.
On 24th of April we had the chance to visit the Information and Career Planning Centre in the
Province Labour Office in Lublin and talk to career advisors. 24 Nisan'da Lublin'deki Eyalet
Çalışma Ofisi'ndeki Bilgi ve Kariyer Planlama Merkezini ziyaret etme ve kariyer danışmanlarıyla
görüşme şansımız oldu. 26 Nisan'da “Okul kariyer danışmanları ve çağdaş dünyanın zorlukları”
Semineri, Polonya öğretmenlerinin, müdürlerinin ve okul kariyer danışmanlarının katılımıyla OIC
Polonya Vakfı'nın tesislerinde gerçekleşti. Kıbrıs, Türkiye ve İspanya'dan gelen guidEU proje
uzmanları, okullarında / ülkelerinde okul kariyer danışmanlığını sundular.
www.guideu.net
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Projenin üçüncü uluslararası toplantısı, 28 Nisan'da OIC Polonya Vakfı'nın tesislerinde gerçekleştirildi.
Toplantı sırasında proje ilerlemesi ve genel aktiviteler tartışıldı; Aynı zamanda alınacak acil eylemler
konsorsiyum arasında belirlendi ve kabul edildi.
Harika bir organizasyon için OIC Poland Vakfı'na büyük bir teşekkür ederiz!

Sırada Ne var??
FIKRI ÇIKTI
* Öğrenciler için online yetenek testi:
- Aracın ayarlamalarının yapılması.
- Tüm proje ülkelerinde pilot testin başlatılması
* İş piyasasını tanımak - Oyun:
- Oyunun içeriğinin tamamlanması
- Teknik oyun geliştirme
- Tüm proje ülkelerinde pilot testin başlatılması
* Eğitim Araç Takımı:
- Ders planlarının tamamlanması
- Tüm proje ülkelerinde pilot testin başlatılması

Work
done between July – December 2017
Tüm proje çıktıları, temsili hedef grup örneğinde pilot olarak test edilecektir

örnegin; tüm proje
ülkelerinde alt ve üst ortaöğretim öğrencileri ve kariyer danışmanları / uzmanları.
Toplu geri bildirime dayanarak, çıktılar en iyi sonucu elde etmek için ince ayarlara tabi tutulacaktır.
Buna ek olarak, proje ortakları şu anda 23 ila 27 Eylül 2018 arasında İspanya'nın öğrenci hareketliliğini
(kısa süreli öğrenci değişimi) planlamakta ve organize etmektedir. 5 gün süren hareketliliğe katılmak
için her bir proje ülkesinden 5 ortaokul öğrencisi seçilecektir.
Öğrencilere diğer ülkelerden gelen akran grupları ile kariyer danışmanlığı kurslarına katılma ve
uluslararası bağlamda geliştirilen sonuçları test etme fırsatı verilecektir.
Sınıfları sunan eğitmenler, kariyer danışmanlığında deneyimli ve geliştirilen araçlara aşina olan proje
uzmanları olacaktır.
Öğrenciler program süresince seçtikleri ev sahibi ailelerle kalacak ve eşlik eden öğretmenler tarafından
denetlenecektir.
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The Project Consortium
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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