
 

 Μετά από μερικούς μήνες εντατικών δοκιμών (Σεπτέμβριος 2018 - Απρίλιος 2019) των κύριων 
αποτελεσμάτων του έργου: Διαδικτυακό Εργαλείο επαγγελματικών δεξιοτήτων, Παιχνίδι- Γνωρίστε 
την Αγορά Εργασίας και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, οι εταίροι έχουν μαζέψει όλα τα σχόλια σε 
Εθνικές εκθέσεις.  
 
Επί του παρόντος, πραγματοποιείται η διαδικασία τελειοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, 
ενώ οι εμπειρογνώμονες του έργου εργάζονται για τα τελικά, τροποποιημένα αποτελέσματα του 
έργου που ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες των ομάδων στόχων. 
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Τώρα που το έργο φτάνει προς το τέλος του και τα πλείστα αποτελέσματα έχουν τελειοποιηθεί, οι 
εταίροι ετοιμάζονται για την οργάνωση διάφορων εκδηλώσεων πολλαπλασιασμού για να διαδώσουν 
τα αποτελέσματα του έργου σε διάφορους σχετικούς φορείς. 
 
Στην Κύπρο, ο οργανισμός Eurosuccess Consulting ανέλαβε την διοργάνωση της εκδήλωσης, που θα 
πραγματοποιηθεί μέσα στο μήνα Ιούλιο. 
 

 

 



 

 

INVIERNO 2012 

 

 

Την 2η ημέρα, οι εταίροι συζήτησαν τα 
εσωτερικά θέματα του έργου σχετικά με την 
προώθηση, τη διάδοση και την 
εκμετάλλευση, καθώς και τον ποιοτικό 
έλεγχο, την παρακολούθηση και την 
αξιολόγηση και τους υποχρεωτικούς 
διοικητικούς/ οικονομικούς κανονισμούς. 
 
Επίσης, εστίασαν στην οργάνωση και την 
παράδοση πολλαπλών εκδηλώσεων στις 
χώρες του έργου. Τα γεγονότα αυτά θα είναι 
ιδανική ευκαιρία τόσο για τους μαθητές όσο 
και για τους συμβούλους σταδιοδρομίας για 
να κατανοήσουν τα αποτελέσματα και να 
εξοικειωθούν με το έργο. 
 
Ήταν μια ευχάριστη και παραγωγική 
συνάντηση για όλους τους συνεργάτες! 

 

5η Διακρατική Συνάντηση Έργου 
 
Στις 10-11 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε 
η τελευταία Διακρατική Συνάντηση Έργου 
στις εγκαταστάσεις του σχολείου C.P.R. 
Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen, Ισπανός 
εταίρος, στην πόλη Betanzos της Ισπανίας. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι 
εταίροι συζήτησαν τη διαδικασία 
τελειοποίησης των αποτελεσμάτων του 
έργου, καθώς και τις επικείμενες 
δραστηριότητες και προθεσμίες. 
 
Την πρώτη ημέρα, η συνάντηση ξεκίνησε με 
μια σύντομη παρουσίαση του νέου εταίρου 
από την Τουρκία: ANTALAYA IL MILLI 
EGITIM MUDURLUGU, ακολουθούμενη 
από μια επισκόπηση της προόδου της 
εργασίας στο «Διαδικτυακό εργαλείο 
επαγγελματικών δεξιοτήτων για μαθητές» 
και στο Παιχνίδι «Γνωρίστε την αγορά 
εργασίας» από τον οργανισμό Eurosuccess 
Consulting. Το ιδιωτικό σχολείο Highgate 
(Κύπρος)  παρουσίασε την τελική αγγλική 
έκδοση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
που έχει ήδη ενημερωθεί μετά τις δοκιμές. 
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OIC POLAND FOUNDATION 
www.oic.lublin.pl   

 
EUROSUCCESS CONSULTING 
www.eurosc.eu   

     
 

ANTALYA IL MILLI EGITIM MUDURLUGU 
https://antalya.meb.gov.tr/   

 

HIGHGATE PRIVATE SCHOOL LTD 
www.highgateschool.ac.cy   

 

CPR PLURILINGÜE NUESTRA SRA DEL CARMEN 
www.atochabetanzos.com  
 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie 
    http://www.lo.deblin.pl/  
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