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Pilotaż głównych produktów projektu GuidEU (Elektronicznego narzędzia diagnostycznego do badania 
predyspozycji oraz umiejętności zawodowych uczniów szkół średnich, gry “Poznaj rynek pracy” oraz 
Pakietu Szkoleniowego) został przedłużony do połowy marca 2019 we wszystkich krajach partnerskich tj. 
w Polsce, na Cyprze, w Hiszpanii i w Turcji. 
 
Kilkudniowe wymiany uczniów odbyły się w szkołach: C.P.R Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen (Betanzos, 
Hiszpania) od 24 do 28 września 2018 r. i w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie (Polska) od 21 do 
25 stycznia 2019 r. Podczas pobytu w wymienionych placówkach uczniowie testowali produkty projektu. 
 

JESZCZE NIE JEST ZA PÓŹNO! 

WEŹ UDZIAŁ 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 szkołom 
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 po wykonaniu zadao. 
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 oraz porównanie wyników przeprowadzonych badao. 
Szkoły, które wezmą w pilotażu otrzymają ulepszone wersje narzędzi oraz materiały pod koniec realizacji 
projektu. 
 

 
Osoby zainteresowane udziałem są proszone o kontakt z krajowym partnerem projektu. 
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Kilkudniowa wymiana młodzieży 
Druga kilkudniowa wymiana uczniów odbyła się w dniach 21 – 25 stycznia w Dęblinie (Polska) a 
stroną goszczącą był partner projektu Zespół Szkół Ogólnokształcących 
w Dęblinie. 
 
W mobilności uczestniczyło pięcioro uczniów w wieku 13-14 lat wraz ze swoimi nauczycielami z 
Cypru, Hiszpanii i Polski. Wymiana była częścią pilotażu głównych produktów projektu: gry 
“Poznaj rynek pracy” oraz wybranych lekcji z Pakietu Szkoleniowego. Podczas pięciodniowej 
wymiany uczniowie ze wszystkich wymienionych krajów uczestniczyli w warsztatach z zakresu 
doradztwa zawodowego oraz testowali wspomniane produkty podczas zajęd w szkole. 
Dodatkowo, zorganizowane zostały wycieczki do Lublina,  do Muzeum Sił Powietrznych w 
Dęblinie oraz firm JMP Flowers ze Stężycy i AGBO z Dęblina. Mobilnośd dała uczestnikom impuls 
do dalszego rozwoju oraz dostarczyła niezpomnianych wrażeo podczas pracy w międzynarodowej 
grupie.  
 
W ostatnim dniu wymiany przeprowadzono ankiety ewaluacyjne, które pozwolą ulepszyd 
produkty projektu. Każdy z uczestników wymiany otrzymał certyfikat Europass Mobilnośd. 
 

Wielkie podziękowania dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie i Fundacji OIC Poland  
za wspaniałą organizację mobilności! 
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Partnerzy Projektu 
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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 
AntreasAntreou 
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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