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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ iGUIDE

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ iGUIDE

Με την πανδημία να προωθεί 
την εξ αποστάσεως εργασία, 
τα μέλη της κοινοπραξίας του 
έργου iGUIDE εργάστηκαν, 
κυρίως από το σπίτι, 
μεταφέροντας τις εφαρμογές 
toyw στο διαδίκτυπο.

Πριν από μερικές εβδομάδες η 
κοινοπραξία του έργου iGUIDE 
κατάφερε να ολοκληρώσει το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης του έργου iGUIDE.

Η κοινοπραξία του έργου 
έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις 
εργασίες για την Εργαλειοθήκη 
και την Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα του έργου και 
οι εταίροι ανυπομονούν να 
κοινοποιήσουν τις επιτυχίες 
του έργου στο ευρύ κοινό.

Ας δούμε όμως τα νέα του 
έργου, βήμα προς βήμα! 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης του έργου iGUIDE 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μεταξύ 15 – 17 Ιουνίου 2021. 
Η διαδικτυακή αυτή εκπαίδευση παρείχε την ευκαιρία στις 
συμμετέχουσες/ στους συμμετέχοντες για να γνωρίσουν το έργο 
και τα επιτεύγματά του και να διαδράσουν με καινοτόμους πόρους 
σε περιβάλλοντα αυτόνομης μάθησης.

Την πρώτη μέρα της εκπαίδευσης, η εκπαιδεύτρια παρουσίασε 
την Εργαλειοθήκη του έργου και βοήθησε τις συμμετέχουσες/ 
τους συμμετέχοντας να εξοικειωθούν με τη δομή των πόρων. Την 
πρώτη μέρα, οι συμμετέχουσες/ ντες συμμετείχαν σε ομαδική 
εργασία όπου διάλεξαν ένα από τα 36 θέματα του πρώτου 
πνευματικού πακέτου (IO1) και δούλεψαν με τους πόρους και τις 
δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης. Κατά τη δεύτερη και τρίτη μέρα 
του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχουσες/ ντες βίωσαν 
εμπειρίες αυτόνομης και αυτοκατευθυνόμενης μάθησης, αφού 
πρώτα ενημέρωσαν την εκπαιδεύτρια για το θέμα που επέλεξαν να 
ασχοληθούν.

Η εμπειρία της διαδικτυακής εκπαίδευσης ήταν πολύ σημαντική, 
αφού οι συμμετέχουσες/ ντες εξοικειώθηκαν με την πλατφόρμα του 
έργου και τους πόρους που πραγματικά καλύπτουν υφιστάμενα 
κενά στα θέματα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της 
αυτοκαθοδήγησης της καριέρας. 

ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ ΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ iGUIDE!



Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ IGUIDE

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του Έργου iGUIDE 
είναι τώρα διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα: 
(https://iguideproject.eu/outputs/).
Πρόκειται για μια αυτοκατευθυνόμενη πλατφόρμα 
που υποστηρίζει ενήλικες χρήστες/ μαθητές/ 
επισκέπτες να ρυθμίσουν τη δικιά τους καριέρα.

Οι χρήστες/ μαθητές/ επισκέπτες προσκαλούνται 
να γνωρίσουν στον δικό τους χρόνο και χώρο τους 
36 πόρους που θα τους βοηθήσουν να λαμβάνουν 
καλύτερες και καταλληλότερες αποφάσεις για το 
μέλλον και την καριέρα τους. Επισκεφτείτε μας και 
εξερευνήστε το υλικό μας!

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΉ ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Τις επόμενες εβδομάδες, θα ολοκληρωθούν οι εργασίες στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του έργου (https://
iguideproject.eu/outputs/) και οι πηγές θα μεταφραστούν σε όλες τις γλώσσες της κοινοπραξίας, ενώ 
θα οργανωθούν σε όλες τις χώρες-εταίρους τα εργαστήρια επαγγελματικού προγραμματισμού, όπου 
εκπαιδευτές ενηλίκων και ενήλικοι μαθητές θα συνεργαστούν για να αξιολογήσουν την πλατφόρμα και 
τους πόρους. Μείνετε συντονισμένες/ οι για να μάθετε περισσότερα!

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ iGUIDE

Το έργο υλοποιείται από εφτά χώρες-εταίρους:

1 INNEO 
Πολωνία

2 REINTEGREA 
Τσεχία

3 Future In Perspective 
Ιρλανδία

4 CARDET 
Κύπρος

5 RightChallenge
Πορτογαλλία

6 EMINA
Ουγγαρία

6 Asociatia de Dezvoltare 
Economico-Sociala 
Ρουμανία

Οι οργανισμοί έχουν διαφορετικά μεγέθη, χαρακτηριστικά και εξειδικεύσεις, που βοηθούν στην ανάπτυξη 
μιας πολύ αποτελεσματικής συνεργασίας. Οι συναντήσεις του προγράμματος διευθετούνται σε τακτική 
βάση, έτσι ώστε οι εταίροι να παραμένουν συνεπείς στο έργο και να επικεντρώνονται στους στόχους που 
έχουν τεθεί.

«Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των 
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν». Αριθμός έργου: 2019-1-PL01-KA204-065089
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