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Pilotaż głównych rezultatów projektu GuidEU (Elektronicznego narzędzia diagnostycznego do badania 
predyspozycji oraz umiejętności zawodowych uczniów szkół średnich, Gry “Poznaj rynek pracy” oraz 
Pakietu Szkoleniowego) rozpoczął się we wrześniu 2018 i potrwa do lutego 2019 we wszystkich krajach 
partnerskich (Polska, Cypr, Hiszpania, Turcja). 
Pierwsza częśd pilotażu odbyła się podczas krótkoterminowej wymiany uczniów w C.P.R. Plurilingüe 
NuestraSra del Carmen (Betanzos, Hiszpania) w dniach 24 – 28 września 2018, gdzie 20 uczniów testowało 
Elektroniczne narzędzie diagnostyczne do badania predyspozycji oraz umiejętności zawodowych uczniów 
szkół średnich i Pakiet Szkoleniowy. Gra "Poznaj rynek pracy” będzie gotowa w połowie listopada.  
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UCZESTNICTWO W PILOTAŻU 

 

Zapraszamy szkoły podstawowe i średnie do wzięcia udziału w badaniu pilotażowym wstępnej wersji 
narzędzia, które umożliwia zapoznanie się z zawodowymi preferencjami i predyspozycjami do 
wykonywania zawodów, elektronicznego narzędzia przygotowującego młodzież do wejścia w świat pracy 
oraz scenariuszy lekcji z doradztwa zawodowego dla różnych grup wiekowych. Osoby zainteresowane 
pilotażem prosimy o kontakt z krajowym partnerem projektu. Badanie pilotażowe umożliwi zapoznanie się 
z wymienionymi narzędziami a nam pozwoli  stworzyd ich ulepszone wersje.  
Prosimy zwrócid uwagę, że narzędzia oraz gra są nadal w fazie rozwoju, co oznacza, że na chwilę obecną 
użytkownicy nie mogą uzyskad informacji zwrotnej. 
Warunkiem uczestniczenia w badaniu pilotażowym jest dostarczenie krajowym partnerom wypełnionych 
kart ewaluacyjnych. Po badaniu, partnerzy projektu przygotują narodowy raport w którym znajdzie się 
podsumowanie działao i porównanie wyników przeprowadzonych badao. 
 

 
Osoby zainteresowane udziałem są proszone o kontakt ze swoim narodowym partnerem. 
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Pierwsza kilkudniowa wymiana młodzieży 

Pierwsza kilkudniowa wymiana uczniów odbyła się w dniach 24 – 28 września w Betanzos 
(Hiszpania). Placówką goszczącą była szkoła partnerska C.P.R. Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen. 
W wymianie wzięło udział 5 uczniów (w wieku 16-18 lat) z każdego partnerskiego kraju i 
towarzyszących im nauczycieli. Wymiana była częścią pilotażu głównych produktów projektu: 
Elektronicznego narzędzia diagnostycznego do badania predyspozycji oraz umiejętności 
zawodowych uczniów szkół średnich oraz wybranych scenariuszy lekcji Pakietu Szkoleniowego. W 
ciągu 5 dni uczniowie ze szkół partnerskich spotykali się by uczestniczyd w zajęciach z doradztwa 
zawodowego i testowad opracowane produkty projektu w międzynarodowym zespole. Ponadto 
strona hiszpaoska zorganizowała wycieczki do Betanzos i La Coruña. Uczestnicy zwiedzali także 
uniwersytet Santiago de Compostela i siedzibę firmy Inditex. Celem wycieczek było poznanie 
nowych kultur i zwrócenie uwagi na to co edukacja powinna oferowad uczniom.  
 
Wszyscy uczniowie mieszkali u rodzin goszczących. Dzięki nim lepiej poznali hiszpaoską kulturę i 
język biorąc aktywny udział w codziennym życiu rodzin. 
 
Pod koniec wymiany zebrano ankiety, które pomogą w dalszym ulepszeniu produktów. 
Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty Europass Mobilnośd.  
 
Wielkie podziękowania dla C.P.R PlurilingüeNuestraSra del Carmen za wspaniałą organizację!! 
Następna wymiana uczniów odbędzie się w Polsce w styczniu 2019. 
 
 
A big thank you to C.P.R Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen for a wonderful organization!! 
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OIC POLAND FOUNDATION 
www.oic.lublin.pl 
Ewelina Iwanek 
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl 

 

EUROSUCCESS CONSULTING 
www.eurosc.eu 

    Giorgos Giorgakis  
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 
Antreas Antreou 
antreasa@highgateschool.ac.cy 

 

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie 
Erwin Freliszek 

ef1@op.pl 
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