
 

Η πιλοτική εφαρμογή των κύριων αποτελεσμάτων του προγράμματος guidEU (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ) έχει ξεκινήσει επίσημα. Οι πιλοτικές δοκιμές πραγματοποιούνται από τον Σεπτέμβριο του 
2018 έως τον Φεβρουάριο του 2019 σε όλες τις χώρες εταίρους του προγράμματος (Πολωνία, Κύπρο, 
Ισπανία, Τουρκία). 
 
Το πρώτο μέρος των πιλοτικών δοκιμών πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της βραχυπρόθεσμης 
ανταλλαγής ομάδων μαθητών του έργου στο C.P.R. Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen (Betanzos, 
Ισπανία) μεταξύ 24 και 28 Σεπτεμβρίου 2018, όπου 20 μαθητές εξέτασαν το «Διαδικτυακό εργαλείο 
επαγγελματικών δεξιοτήτων για μαθητές» και η « Εργαλειοθήκη Κατάρτισης». Από τα μέσα Νοεμβρίου 
θα είναι έτοιμο για δοκιμή και το «Παιχνίδι- Γνωρίστε την αγορά εργασίας». 
 
ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΙ

ΕΡΑΣ  
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΕ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ 

 
Καλούμε τα σχολεία δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να συμμετάσχουν στην πιλοτική 
δοκιμασία των προκαταρκτικών εκδόσεων του Εργαλείου επαγγελματικών δεξιοτήτων για μαθητές που 
προσφέρει μοναδική γνώση για τις δεξιότητες των μαθητών και τις επαγγελματικές προδιαθέσεις, το 
ηλεκτρονικό Παιχνίδι για να προετοιμάσουν τους μαθητές  να μπουν στον κόσμο της εργασίας και  τα 
Σενάρια της επαγγελματικής καθοδήγησης προσαρμοσμένα για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες. Οι 
πιλοτικές δοκιμές είναι η ευκαιρία να γνωρίσουμε τα εργαλεία και να λάβουμε ανατροφοδότηση σχετικά 
με την περαιτέρω τελειοποίηση τους. Λάβετε υπόψη ότι τόσο το εργαλείο όσο και το παιχνίδι βρίσκονται 
στη φάση ανάπτυξης, που σημαίνει ότι σε αυτό το στάδιο δεν υπάρχει ανατροφοδότηση για τους 
χρήστες. 
 
Η μόνη προϋπόθεση συμμετοχής στις πιλοτικές δοκιμές είναι να μας δώσετε την αξιολόγησή σας. Μετά 
από τις δοκιμές, οι εταίροι του έργου θα καταρτίσουν εθνική έκθεση για να συνοψίσουν τις 
δραστηριότητες και να τελειοποιήσουν ανάλογα τα αποτελέσματα. 
 

Αν θέλετε να εμπλακείτε, επικοινωνήστε με τον εθνικό σας εταίρο 
www.guideu.net 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 

 
DEVELOPING FUTURE CAREERS THROUGH 

PERSONALISED GUIDANCE-guidEU 
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Πρώτη βραχυπρόθεσμη ανταλλαγή 
ομάδων μαθητών 

 
Η πρώτη βραχυπρόθεσμη ανταλλαγή ομάδων μαθητών έλαβε μέρος από τις 24 μέχρι τις 28 
Σεπτεμβρίου (Betanzos - Ισπανία) και πραγματοποιήθηκε από τον εταίρο του έργου C.P.R. 
Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen. 
 

Στην ανταλλαγή συμμετείχαν 5 μαθητές (ηλικίας 16-18 ετών) από κάθε χώρα εταίρο και 
συνοδεύονταν από εκπαιδευτικούς. Η ανταλλαγή αποτέλεσε μέρος της δοκιμαστικής δοκιμής 
των κύριων αποτελεσμάτων του έργου, δηλαδή του «Εργαλείου επαγγελματικών δεξιοτήτων για 
μαθητές» και της «Εργαλειοθήκης Κατάρτισης». Κατά τη διάρκεια των 5 ημερών όλοι οι μαθητές 
συγκεντρώθηκαν για να συμμετάσχουν σε μαθήματα καριέρας και να δοκιμάσουν τα 
αποτελέσματα του έργου σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Επιπλέον, οργανωμένες 
επισκέψεις στο Betanzos, το πανεπιστήμιο του Santiago de Compostela, το Inditex και το La 
Coruña οργανώθηκαν για ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σχετικά με το τι έχει να προσφέρει 
η τριτοβάθμια εκπαίδευση και να διερευνήσουν και να αποκτήσουν μια πολιτιστική εμπειρία. 
 
Όλοι οι μαθητές έμειναν με ισπανικές οικογένειες υποδοχής για να μάθουν την κουλτούρα και 
τη γλώσσα της χώρας και να συμμετάσχουν ενεργά στην καθημερινή ζωή της οικογένειας. 
 
Στο τέλος της ανταλλαγής συγκεντρώθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης για περαιτέρω 
βελτίωση των αποτελεσμάτων και πιστοποιητικά κινητικότητας Europass θα εκδοθούν για τους 
συμμετέχοντες. Ευχαριστούμε πολύ το C.P.R Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen για την άψογη 
οργάνωση!! 
 
Η επόμενη ανταλλαγή φοιτητών θα λάβει μέρος στην Πολωνία τον Ιανουάριο του 2019. 
 
 
A big thank you to C.P.R Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen for a wonderful organization!! 

ΤΕΥΧΟΣ 4- ΝΟΕΜΒΡ
ΙΟΣ 2018 

www.guideu.net 
 

 



 

 

 

Κοινοπραξία 
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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 

 www.guideu.net 
 


