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DIGITISING GOOD GUIDANCE PRACTICE

Την περασμένη άνοιξη διοργανώσαμε τη δεύτερη διακρατική
συνάντηση των εταίρων του έργου για να συζητήσουμε σχετικά
με τις δραστηριότητες που θα θέλαμε να αναπτύξουμε για το
Πρόγραμμα Ψηφιακής Ετοιμότητας (Παραδοτέο 2) και το
πρόγραμμα eLearning, συμπεριλαμβανομένων των δεξιοτήτων
της CEDEFOP και του πλαισίου ψηφιακών δεξιοτήτων DigiComp
που αντικατοπτρίζονται στις Μελέτες Περίπτωσης που
αναπτύχθηκαν και τις καταλληλότερες μεθόδους αξιολόγησης,
συλλογής ανατροφοδότησης και προβληματισμού σχετικά με την
ψηφιοποίηση των οργανισμών μας. 

Αυτό θα δώσει πληροφορίες για το επόμενο παραδοτέο του
έργου μας, το οποίο θα είναι ένας Οδηγός Διαχείρισης για την
Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών συμβουλευτικής σταδιοδρομίας! 

 
 
 
 

Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι του έργου DigiGuide
ξεκίνησαν με ενθουσιασμό τη διαδικασία δημιουργίας ψηφιακού
περιεχομένου για τη μαθησιακή πλατφόρμα του έργου. 

Τον Απρίλιο του 2022, τα μέλη της διακρατικής κοινότητας
πρακτικής οριστικοποίησαν τα κείμενα 4 περιπτωσιολογικών
μελετών που αφορούν την καθοδήγηση και τις ψηφιακές
δεξιότητες. Το επόμενο βήμα ήταν η συμμετοχή σε διαδικτυακά
εργαστήρια ψηφιοποίησης που διοργάνωσε η 3inTech, στα οποία
παρουσιάστηκαν χρήσιμα εργαλεία για τον τρόπο μετατροπής
των μελετών περίπτωσης σε διαδραστικό ψηφιακό περιεχόμενο
και δόθηκαν συμβουλές για τη συγγραφή σεναρίου, τη
δημιουργία χαρακτήρων κλπ. Έπειτα, οι επαγγελματίες
συμβουλευτικής εφάρμοσαν αυτά που έμαθαν στην πράξη και
ξεκίνησαν την διαδικασία μετατροπής των μελετών περίπτωσης
σε καινοτόμο και διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/%CE%9C%CE%91%CE%98%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%97%CE%9D-%CE%A0%CE%9F%CE%A1%CE%95%CE%99%CE%91-BJC-GR.pdf
https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/%CE%9F-%CE%A7%CE%A1%CE%97%CE%A3%CE%A4%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%95-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%96%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%97-%CE%9C%CE%99%CE%91%CE%A3-%CE%9D%CE%95%CE%91%CE%A3-%CE%95%CE%A5%CE%9A%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%A3-Dimitra-GR.pdf
https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/%CE%97-%CE%9B%CE%9F%CE%A4%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%91-%CE%A4%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%93%CE%91%CE%A0%CE%97%CE%A3-CIOFS-FP-GR.pdf
https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/%CE%A4%CE%9F-%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%99-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-ROBERT-Rinova-GR.pdf
https://digiguideproject.eu/wp-content/uploads/2022/09/%CE%A4%CE%9F-%CE%A4%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%94%CE%99-%CE%A4%CE%9F%CE%A5-ROBERT-Rinova-GR.pdf


Επαγγελματίες του τομέα της καθοδήγησης από τις τοπικές ομάδες
μάθησης δράσης μας συμμετείχαν σε ένα εκπαιδευτικό τριήμερο από
τις 28 έως τις 30 Ιουνίου 2022 στη Λάρισα, το οποίο φιλοξενήθηκε
από τον εταίρο του έργου μας Δήμητρα.  
 
Αυτή η διαδραστική εκπαίδευση ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να
εξερευνήσουν διαδικτυακά εργαλεία για τη δημιουργία
περιεχομένου, προκειμένου να μετατρέψουν τις μελέτες
περιπτώσεων που αναπτύχθηκαν κατά τους προηγούμενους μήνες
του έργου σε καινοτόμους ψηφιοποιημένους μαθησιακούς πόρους.
Μας έδωσε επίσης την ευκαιρία να βελτιώσουμε την ανάπτυξη
περιεχομένου και να αποκτήσουμε νέες ψηφιακές δεξιότητες για την
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της διεθνούς
Κοινότητας Πρακτικής.  
 
Μείνετε συντονισμένοι για να μάθετε το τελικό αποτέλεσμα αυτής
της εκτεταμένης δραστηριότητας ψηφιοποίησης! 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να ενημερωθείτε για την
εξέλιξη του έργου! 

 
 
 

ΔΡΆΣΗ ΜΆΘΗΣΗΣ, ΔΙΔΑΣΚΑΛΊΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΆΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΛΆΡΙΣΑ, ΙΟΎΝΙΟΣ 2022 

 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του
περιεχομένου της, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

http://digiguideproject.eu/
https://www.3in-tech.com/
https://bmunjob.ie/
https://ciofs.info/
https://www.rinova.co.uk/
https://www.dimitra.gr/?lang=en

