
 

GuidEU projesi temel çıktılarının pilot uygulamaları (ÖĞRENCİLER İÇİN ÇEVRİMİÇİ KARİYER YETENEK 
ARAÇLARI;İŞGÜCÜ PİYASASI-OYUN VE EĞİTİMİ) resmi olarak başlatıldı. Pilot uygulama Eylül 2018’den 
Şubat 2019’a kadar bütün proje ortak ülkelerinde      gerçekleşecektir.(Polonya,Kıbrıs,İspanya,Türkiye).   
Pilot uygulamanın ilk bölümü,kısa dönem öğrenci hareketliliği, 24-28 Eylül 2018 tarihleri arasında 20 
öğrenciye "öğrenciler için  çevrimiçi kariyer yetenek aracı" ve "eğitim araç seti"nin test edildiği C. P. R. 
Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen (Betanzos, İspanya) ' de gerçekleştirildi. Kasım ayı ortalarından itibaren 
‘İşgücü piyasasını tanıma oyunu’ da test için hazır olacak. 
 

GUIDEU KARİYER DANIŞMANLIK ARAÇLARINI KEŞFEDİN 

PİLOT TUYGULAMAYA KATILIN 

 
 
Ortaokul ve lise öğrencilerine, beceri ve mesleki eğilimlerine ilişkin benzersiz bakış açıcı sunan kariyer 
yetenek aracı ve farklı yaş gruplarına,ulusal bir ortak ile iletişim kurabilmeleri için uyarlanmış,öğrencileri 
dünya iş ve kariyer dünyasına girmelerine hazırlayan elektronik tahta oyunu aracının ön testlerinin pilot 
uygulamasına katılmaya davet ediyoruz. Pilot uygulama,araçları tanımak ve ince ayarlarıyla ilgili geri 
bildirim vermek için bir fırsattır. Lütfen bu aşamada kullanıcılar için geri bildirim olmadığını,  hem araç hem 
de oyunun geliştirme aşamasında olduğunu unutmayın. 
Pilot uygulamasına katılmanızın tek şartı bize değerlendirmenizi sunmanızdır.Uygulama sonrasında proje 
ortakları  etkinlikleri ve sonuçları derleyip özetleyerek ulusal bir rapor hazırlayacaklardır. 

 
Eğer ilgileniyorsanız lütfen ulusal ortağınızla görüşünüz. 
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Ögrenci Gruplarının İlk Kısa Dönem Hareketliliği 
Öğrencilerin ilk kısa dönem hareketliliği 24-28 Eylül’de Betanzos (İspanya)’da gerçekleşti ve  
proje ortağı C. P. R. Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen tarafından ev sahipliği yapıldı. 
Hareketliliğe her ortak ülkeden yaşları 16-18 arası olan 5 öğrenci ve onlara eşlik eden 
öğretmenleri katıldı.Hareketlilik, ana projenin pilot uygulamasının "Öğrenciler için çevrimiçi 
kariyer yetenek aracı" gibi bir parçasını oluşturdu ve “eğitim araç seti " ders senaryoları seçildi. 5 
gün boyunca tüm öğrenciler kariyer rehberlik sınıflarına katılmak ve çok kültürlü bir ortamda 
proje çıktılarını test etmek için toplandı.Buna ek olarak, Santiago de Compostela, Inditex ve La 
Coruña'nın üniversitesi Betanzos'a yüksek öğrenimin ne sunabileceği, öğrencilerin keşfedeceği ve 
kültürel bir deneyim kazanacakları farkındalıklarının artırılmasına yönelik ziyaretler 
düzenlenmiştir.  
Tüm öğrenciler ülke kültürüne ve dile uyum sağlamak için ev sahibi İspanyol aileleriyle kaldılar ve 
ailenin günlük hayatında aktif bir rol aldılar. 
Hareketlilik sonunda değerlendirme anketleri daha da geliştirilmek üzere toplandı ve katılımcılar 
için Europass hareketlilik sertifikaları verildi. 
Harika organizasyon için C.P.R Plurilingüe Nuestra Sra del Carmen'e teşekkür ederiz! 
Sonraki öğrenci hareketlilliği, Ocak 2019'da Polonya'da gerçekleşecek. 
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