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ΚΑΛH ΠΡΑΚΤΙΚH ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ
ΑΠΕΥΘΥΝEΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΡΡΟΗ
2.
* Έργο/ Τίτλος Μεθοδολογίας ‐ Πρακτικής

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΣΕ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

* Το πρόγραμμα επιδοτείται από:

Την ίδια την εταιρεία
S&B

* Φορέας που το υλοποιεί και χώρα:
Λοιποί εταίροι που συμμετέχουν και η χώρα τους (αν
υπάρχουν)
* Τομέας εφαρμογής

Ιδιωτικός

* Περιοχή και επίπεδο εφαρμογής

Τοπικό

*Περιεχόμενο και βάση του προγράμματος: νομικό
πλαίσιο, πολιτική εφαρμογής, δομές οργανισμού (500‐
800 χαρακτήρες)

Απόφαση του Δ.Σ. για παροχή Ε.Π. στους
μαθητές του λυκείου του νησιού της Μήλου,
στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής της
εταιρείας.

*Στόχοι του προγράμματος (έως 250 χαρακτήρες)

Βοήθεια στους μαθητές να επιλέξουν
εκπαιδευτική ή επαγγελματική κατεύθυνση
μετά την ολοκλήρωση του σχολείου.

* Ομάδα στόχος
* Περιγραφή της ομάδας ‐ (έως 250 χαρακτήρες)

Μαθητές Γονείς
Μαθητές λυκείου και γυμνασίου, ηλικίας από 14
έως και 18 ετών

Προσωπικό που εμπλέκεται στο πρόγραμμα (επιλογή,
αξιολόγηση, εκπαίδευση, εξέλιξη)
* Μεθοδολογία & δραστηριότητες που εφαρμόζονται
(500‐1000 χαρακτήρες)

‐

Σύμβουλοι Επαγγγελματικού Προσανατολισμού
Μέσα από τη διαγνωστική αξιολόγηση και τη
συμβουλευτική στόχος είναι να βοηθηθούν οι
μαθητές στην επαγγελματική τους επιλογή.
Χρησιμοποιούνται ψυχομετρικά εργαλεία για
διάγνωση στοιχείων προσωπικότητας,
ικανοτήτων και ενδιαφερόντων και σε
συνδυασμό με συμβουλευτική καταλήγουμε σε
εναλλακτικές προτάσεις.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το παρόν αντανακλά τις απόψεις μόνο του
συντάκτη, και η Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση πληροφορίας περιέχεται σ’ αυτό.

KA2 – Strategic Partnerships ‐ Project Number 2014‐1‐ES01‐KA201‐004830/ Guiding Cities

* Αποτελέσματα και συνέπειες – στοιχεία
εσωτερικής/εξωτερικής αξιολόγησης, ικανοποίηση των Οι συμμετέχοντες ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι
ωφελουμένων, επίδραση των εκπαιδευτικών
από το πρόγραμμα, δηλώνοντας ότι τους
μεθοδολογιών σε επίπεδο ατόμου και οργανισμού (500 βοήθησε πολύ στην επιλογή τους και δεδομένου
‐1000 χαρακτήρες)
ότι θα χρειάζονταν αρκετά χρήματα για να το
κάνουν ιδιωτικά ήταν περισσότερο από
βοηθητικό.
* Συμπεράσματα (έως 250 characters)
Η υποβοήθηση μαθητών που διαμένουν στην
επαρχία, όπου δε διαθέτουν τους μηχανισμούς
και τους φορείς στους οποίους να μπορούν να
στραφούν για περαιτέρω βοήθεια και
υποστήριξη αποτελεί μεγάλη ανάγκη και
αποφέρει εξίσου μεγάλη ικανοποίηση και
ανακούφιση
* Προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη / εφαρμογή σε
άλλα πλαίσια (έως 250 characters)

Θα ήταν χρήσιμο αντίστοιχα προγράμματα να
μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλες
απομακρυσμένες περιοχές, ή στην ίδια περιοχή
θα μπορούσαν να παρασχεθούν περαιτέρω
υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, π.χ.
συμβουλευτική γονέων.

*Επίπεδο εφαρμογής της μεθοδολογίας που αφορά
στην σχολική διαρροή

Πρόληψη _

* Ηλεκτρονικές αναφορές (URL, αναφορά στα social
media)
* Παράμετροι στις οποίες έχει εφαρμογή η Πρακτική
(επιλέξτε όσα θεωρείτε κατάλληλα)

Υπηρεσίες και εργαλεία__
Στόχοι και ανάγκες__
Προσόντα και δεξιότητες των Συμβούλων__

* Αιτιολόγηση για την επιλογή της πρακτικής ως
υπόδειγμα βέλτιστης πρακτικής (500 ‐1000
χαρακτήρες)

είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία που αποφέρει
μεγάλη ικανοποίηση στους κατοίκους της
επαρχίας και δίνει κίνητρο στους μαθητές να
συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους μέσω από
εφικτές και ώριμες επιλογές.

Το πρόγραμμα επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το παρόν αντανακλά τις απόψεις μόνο του
συντάκτη, και η Επιτροπή δε φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση πληροφορίας περιέχεται σ’ αυτό.

