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Από τισ 10  μζχρι 14  Φεβρουαρίου 2020, το Δευτεροβάκμιο χολείο José Estêvāo φιλοξζνθςε το Διεκνζσ 
εμινάριο Εκπαίδευςθσ του χεδίου REFORM ςτο Αβζιρο (Πορτογαλία). τθν εκπαίδευςθ ςυμμετείχαν 28 
εμπειρογνϊμονεσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ,  ςφμβουλοι, εκπαιδευτικοί και κακθγθτζσ από πρωτοβάκμια 
και δευτεροβάκμια ιδρφματα.  

Η εκπαίδευςθ βαςίςτθκε  ςτθν ανταλλαγι ορκϊν πρακτικϊν, 
τεχνικϊν διδαςκαλίασ και αμοιβαίασ υποςτιριξθσ. Οι 
ςυμμετζχοντεσ ανζπτυξαν νζεσ δεξιότθτεσ, ικανότθτεσ και 
γνϊςεισ και αντάλλαξαν καλζσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ για να 
βελτιϊςουν τισ ικανότθτεσ ςυμβουλευτικισ ςταδιοδρομίασ 
τουσ. Ο κφριοσ ςτόχοσ ιταν θ εκπαίδευςθ των ςυμμετεχόντων 
ςτθ χριςθ τθσ Μεκοδολογίασ ολοκλθρωμζνθσ μάκθςθσ για τθν 
καριζρα (CC-box) του χεδίου REFORM και θ προετοιμαςία 
ατομικϊν και ομαδικϊν ςυνεδριϊν κατάρτιςθσ για τθν παροχι 
αρχικισ επαγγελματικισ κακοδιγθςθσ και ςυμβουλευτικισ για 
μακθτζσ τριϊν θλικιακϊν ομάδων (12-14 ετϊν, 14-16 ετϊν και 
16-18 ετϊν). Λαμβάνοντασ υπόψθ τα διαφορετικά ςτάδια 
θλικίασ, κατζςτθ ςαφζσ ότι υπάρχει ανάγκθ για ζνα 
διαφορετικό πλαίςιο προςζγγιςθσ κατάλλθλο και ςφμφωνα με 
τισ γνωςτικζσ, ςυναιςκθματικζσ, ψυχολογικζσ και κοινωνικζσ 

ανάγκεσ και ικανότθτεσ των εφιβων. 

Επιπλζον, θ διαδικαςία αυτογνωςίασ ζχει αναγνωριςτεί ωσ 
ςθμείο εκκίνθςθσ για τισ ςυμβουλευτικζσ παρεμβάςεισ, κακϊσ 
και θ κφρια πτυχι που πρζπει να επικεντρωκεί ςτθν περίοδο 
τθσ εφθβείασ, μαηί με τθν εκπαίδευςθ ςτισ αξίεσ. Και αυτόσ 
είναι ο λόγοσ για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί, οι γονείσ και οι 
ςφμβουλοι κα πρζπει να ςυνεργάηονται και να εργάηονται ωσ 
ομάδα. 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΕ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΕ ΣΟ ΑΒΕΪΡΟ, ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 

 

Σο χζδιο “REFORM” απευκφνεται 
ςτθν ανάπτυξθ επαγγελματικϊν 
γνϊςεων και δεξιοτιτων των 
εκπαιδευτικϊν, προκειμζνου να 
παράςχουν καλφτερα ευκαιρίεσ 
εκπαίδευςθσ και απαςχολθςιμότθτασ 
ςτουσ ςπουδαςτζσ, αυξάνοντασ το 
κίνθτρο και τθν επικυμία τουσ για 
προςωπικι ανάπτυξθ. 
Κατά τθ διάρκεια του διετοφσ 
προγράμματοσ, οι εταίροι, από 7 
οργανιςμοφσ και 6 διαφορετικζσ 
χϊρεσ, κα δοκιμάςουν, κα 
προςαρμόςουν και κα εφαρμόςουν 
καινοτόμεσ πρακτικζσ που μποροφν 
να προςφζρουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 
τισ δεξιότθτεσ που χρειάηονται ςτθν 
εργαςία τουσ ωσ ςφμβουλοι 

ςταδιοδρομίασ, εφαρμόηοντασ μια 
ςειρά από εκπαιδεφςεισ και 
δραςτθριότθτεσ υποςτιριξθσ. 

Εικόνα 1 - Εταίροι και εκπαιδευτικοί δουλεφουν μαηί 

Εικόνα 2 – Δραςτθριότθτα υμβουλευτικισ  

http://www.aeje.pt/Paginas/default.aspx
https://www.facebook.com/REFORMErasmus/


 
 
Η εκπαίδευςη βοήθηςε τουσ ςυμμετζχοντεσ να κατανοήςουν ότι η 
πιο χρήςιμη και αποτελεςματική προςζγγιςη για τη 
ςυμβουλευτική ςταδιοδρομίασ είναι να ςυνδυάςουν εμπειρικζσ 
και γνωςτικζσ δραςτηριότητεσ. 

 

 

 

 

 

  

Σουσ επόμενουσ μινεσ, θ Μεκοδολογία κα δοκιμαςτεί από 
εκπαιδευτικοφσ από όλεσ τισ χϊρεσ των εταίρων. 

Σον επτζμβριο του 2020, θ κοινοπραξία REFORM κα ςυναντθκεί ςτο 
Πιτζςτι (Ρουμανία) για να ςυηθτιςει τα αποτελζςματα τθσ 
εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν και να δϊςει ανατροφοδότθςθ ςτθν 
δοκιμαςμζνθ Μεκοδολογία. Σζλοσ, θ ςυνάντθςθ κα αποτελζςει 
ευκαιρία για τθ διοργάνωςθ των τελικϊν πολλαπλαςιαςτϊν εκνικϊν 
εκδθλϊςεων για τα ενδιαφερόμενα μζρθ.  

Παρά τα τελευταία γεγονότα που αλλάηουν δραματικά τθν κακθμερινότθτά 
μασ, θ ομάδα REFORM ςυνεχίηει να εργάηεται για τθν επίτευξθ των ςτόχων 
του ζργου.  

ΜΕΙΝΕΣΕ ΤΝΣΟΝΙΜΕΝΟΙ 

Ακολουκιςτε μασ ςτο: https://www.facebook.com/REFORMErasmus/ και μοιραςτείτε μαηί μασ τισ 

καλφτερεσ πρακτικζσ! 

Για να μάκετε περιςςότερα για το CC-Box και να λαμβάνετε ζνα αντίγραφο του τελικοφ προϊόντοσ 

μασ, παρακαλοφμε επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο email μασ: olykek@olympiakokek.gr 

 

 

 

Οι ςυγγραφείσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοι για το περιεχόμενο αυτισ τθσ δθμοςίευςθσ. Η Επιτροπι δεν κα 
κεωρθκεί υπεφκυνθ για τισ πλθροφορίεσ που περιζχονται εδώ ι για οποιαδιποτε χριςθ τθσ. 

ΣΙ ΕΠΕΣΑΙ ; 

Εικόνα 3 – Η μεγαλφτερθ δφναμθ είναι μζςα ςου  

Εικόνα 4 - Πιτζςτι, Ρουμανία 

https://www.facebook.com/REFORMErasmus/

