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119ο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Διεύθυνση: Συνοικία Iztok, Οδός 
Latinka No11, 1113 Σόφια, Δήμος 
Stolichna 

 
info@119su.bg 
stamatov2001@abv.bg 
119sou.com 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ 
 

Znam i Moga LTD (Βουλγαρία) 
znamimoga.org 
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CESIE (Ιταλία) 
cesie.org 

 
 
 

Danmar Computers sp z o.o (Πολωνία) 
danmar-computers.com 

 
 
 

Ολυμπιακή Εκπαιδευτική & Συμβουλευτική 
ΕΠΕ (Ελλάδα) 
olympiakokek.gr 

 
 

Inspectoratul Scolar Judetean Arges 
(Ρουμανία) 
isjarges.ro 

 
 
 

Agrupamento De Escolas Jose Estevao 
(Πορτογαλία) 
aeje.pt 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της 
παρούσας δημοσίευσης δεν συνιστά αποδοχή των περιεχομένων, τα 
οποία αντανακλούν τις απόψεις μόνο των συντακτών της και η Επιτροπή 
δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε 
αυτήν. . 

 
 

Βασική Δράση: Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή 
καλών πρακτικών  

Τύπος Δράσης: Στρατηγικές συμπράξεις για την σχολική 
εκπαίδευση 
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ο νέο Σχέδιο                που 
συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα 
Erasmus+ (ΚΑ2 Στρατηγικές Συμπράξεις)  
της ΕΕ, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 
με στόχο την προσαρμογή και εφαρμογή 
καινοτόμων πρακτικών επαγγελματικής 
καθοδήγησης στα σχολεία. 
 

Πρόκειται για ένα 2ετες πρόγραμμα, το 
οποίο συντονίζεται από το 119° Σχολείο 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης "Mihail 
Arnaudov" (Βουλγαρία) μαζί με 6 
Ευρωπαίους εταίρους, Το οποίο αποσκοπεί 
στην ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας 
επαγγελματικής καθοδήγησης που θα 
βοηθά  τους εκπαιδευτικούς στην 
καθημερινή τους εργασία μέσα στην τάξη 
 

Οι δραστηριότητες του προγράμματος 
περιλαμβάνουν: εργαστήρια καινοτόμων 
πρακτικών επαγγελματικής συμβουλευτικής, 
ένα διακρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
για εκπαιδευτικούς, εκδηλώσεις, καθώς και 
πολλές δραστηριότητες διάδοσης και 
ενημέρωσης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης 
μεθοδολογίας μάθησης με εργαλεία 
και μεθόδους επαγγελματικής 
συμβουλευτικής 
Διακρατικές εκπαιδεύσεις 
εκπαιδευτικών για την παροχή 
επαγγελματικής καθοδήγησης 

 
Πολλαπλασιαστικές δραστηριότητες 
για δοκιμή, ανατροφοδότηση και 
διάδοση των πνευματικών προϊόντων 
του έργου με την συμμετοχή  
τουλάχιστον 25 επαγγελματιών του 
κλάδου ανά χώρα 

 
 
 
                  ΣΤΟΧΟΙ  
      ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ REFORM 
 

Συλλογή μεθοδολογιών και 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την 
υλοποίηση επαγγελματικής 
καθοδήγησης στα σχολεία,  

Δοκιμή, προσαρμογή, και εφαρμογή 
καινοτόμων πρακτικών που μπορούν 
να προσφέρουν χρήσιμες δεξιότητες 
και ικανότητες  στους εκπαιδευτές –
επαγγελματικούς συμβούλους  

 
Ενίσχυση των εκπαιδευτικών για την 
υποστήριξη των μαθητών κατά την 
εκπαίδευση, επαγγελματική 
κατάρτιση ή την προώθηση τους στην 
αγορά εργασίας 

 
Υποστήριξη των μαθητών στην 
επιλογή της μελλοντικής τους 
εκπαίδευσης ή εργασίας, ώστε να 
μειωθεί ο αριθμός των ατόμων που 
εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο 
και των νέων ανέργων 

 
 
 
 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ REFORM 
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