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ROZWIJANIE ŚCIEŻEK KARIERY POPRZEZ
DORADZTWO ZAWODOWE - guidEU

Końcowy etap tworzenia
produktów projektu
WYDARZENIA UPOWSZECHNIAJĄCE PRODUKTY PROJEKTU

17 czerwca 2019r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
im. M. Dąbrowskiej odbyło się pierwsze z dwóch planowanych spotkań upowszechniających
produkty projektu guidEU. Podczas spotkania przedstawiono ogólną charakterystykę projektu:
grupy docelowe, rezultaty oraz spodziewane efekty ich wdrożenia. W trakcie wydarzenia
uczestnicy mogli zapoznać się i praktycznie przetestować Elektroniczne narzędzie do badania
predyspozycji i umiejętności zawodowych uczniów szkół średnich oraz gry Poznaj rynek pracy.
Pod koniec spotkania uczestnicy wypełnili ankiety ewaluacyjne w których wyrazili swoje opinie
o produktach projektu guidEU oraz otrzymali stosowne certyfikaty.
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5 Spotkanie Partnerów Projektu w Hiszpanii

W dniach 10-11 czerwca 2019r. odbyło się
ostatnie
międzynarodowe
spotkanie
partnerów projektu w szkole C.P.R.
Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen
w Hiszpanii.
Na spotkaniu partnerzy przedyskuowali
przebieg końocwej fazy pilotażu produktów
projektu. Ustalono także terminy następnych
działań.
Pierwszego dnia przedstawiono nowego
partnera projektu z Turcji: ANTALAYA IL
MILLI
EGITIM
MUDURLUGU.
Następnym punktem
programu było
sprawozdanie
z
postępu
prac
nad
Elektronicznym
narzędziem
do
badania
predyspozycji i umiejętności zawodowych uczniów
szkół średnich oraz grą Poznaj rynek pracy.
Ten
punkt
spotkania
prowadził
przedstawiciel Eurosuccess z Cypru. Szkoła
Highgate (Cypr) przedstawiła zmiany
wprowadzone w Pakiecie Szkoleniowym
po pilotażu.

W drugim dniu spotkania partnerzy
rozmawiali
o
kwestiach
związanych
z promocją i upowszechnianiem produktów
projektu oraz kontrolą jakości działań,
monitoringiem i ewaluacją. Omówiono
również sprawy administracyjne i finansowe.
Kolejnym punktem spotkania była organizacja
Wydarzeń Upowszechniających w krajach
partnerskich. Wydarzenie upowszechniające to
wspaniała okazja dla uczniów i doradców
zawodowych aby zapoznać się z projektem
guidEU i jego produktami. Więcej informacji
nt. planowanych spotkań u patnerów
projektu.
To było wyjątkowo owocne i miłe spotkanie
dla wszystkich partnerów!
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Konsorcjum Projektu
OIC POLAND FOUNDATION
www.oic.lublin.pl

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

CPR PLURILINGÜE NUESTRA SRA DEL CARMEN
www.atochabetanzos.com

EUROSUCCESS CONSULTING
www.eurosc.eu

HIGHGATE PRIVATE SCHOOL LTD
www.highgateschool.ac.cy

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