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                                                                                      ΤΕΥΧΟΣ 5- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019 

Η πιλοτική εφαρμογή των κύριων αποτελεσμάτων του προγράμματος guidEU (ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)  
έχει παραταθεί. Οι πιλοτικές δοκιμές θα πραγματοποιηθούν μέχρι τα μέσα Μαρτίου 2019 σε όλες τις 
χώρες εταίρους του προγράμματος (Πολωνία, Κύπρος, Ισπανία, Τουρκία). 
 
Κατά τις πιλοτικές δοκιμές, βραχυπρόθεσμες ανταλλαγές ομάδων μαθητών διεξήχθησαν από τις 24 έως τις 
28 Σεπτεμβρίου 2018 στο σχολείο CPR Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen (Betanzos, Ισπανία) και στο 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie (Dęblin, Πολωνία) από τις 21 έως τις 25 Ιανουαρίου 2019, για 
να ελέγξει τα βασικά αποτελέσματα του έργου και να ξεκινήσει αυτή τη διεθνή περιπέτεια. Και στις δύο 
ανταλλαγές συμμετείχαν μαθητές από χώρες του προγράμματος. 

ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΕΤΕ! 

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ! 

Καλούμε 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 προετοιμάσει τους μαθητές  να μπουν στον κόσμο της εργασίας και  τα 
Σενάρια 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. Τα σχολεία που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική 
δοκιμασία θα λάβουν εκσυγχρονισμένες εκδόσεις των εργαλείων και των υλικών με το τέλος της 
υλοποίησης του έργου. 
 
 

 

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

www.guideu.net 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 



 

 

                      

2η βραχυπρόθεσμη ανταλλαγή ομάδων μαθητών 

Η 2η βραχυπρόθεσμη ανταλλαγή ομάδων μαθητών έλαβε μέρος από τις 21 μέχρι τις 25 
Ιανουαρίου στο Dęblin (Πολωνία) και πραγματοποιήθηκε από τον εταίρο του έργου Zespół Szkół 
Ogólnokształcących w Dęblinie. 
  
Στην κινητικότητα συμμετείχαν 5 μαθητές (ηλικίας 13-14 ετών) από την Κύπρο, την Ισπανία και 
την Πολωνία και τους συνοδούς καθηγητές. Η ανταλλαγή αποτέλεσε μέρος της πιλοτικής δοκιμής 
των κύριων αποτελεσμάτων του έργου, δηλ. «Παιχνίδι- Γνωρίστε την Αγορά Εργασίας» και 
επιλεγμένα σενάρια μαθήματος του «Εργαλείου 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, οργανώθηκαν 
επισκέψεις στο Lublin, JMP Flowers, "Polish Airforce Museum" και στην επιχείρηση AGBO για να 
ενισχύσουν και να συμπληρώσουν την υποστήριξη των μαθητών. Η κινητικότητα επέτρεψε να 
απελευθερωθούν οι παρορμήσεις για προσωπική ανάπτυξη και να ενισχυθεί η διαπολιτισμική 
εμπειρία. 
 
Στο τέλος της ανταλλαγής συγκεντρώθηκαν τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης για περαιτέρω 
βελτίωση των αποτελεσμάτων και πιστοποιητικά κινητικότητας Europass θα εκδοθούν για τους 
συμμετέχοντες. 

 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σχολείο Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie και στον 

οργανισμό OIC Poland Foundation για την υπέροχη οργάνωση! 
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Κοινοπραξία έργου 
 έργου 
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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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