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….ΠΡΙΝ ΣΟ ΣΕΛΟ 

Σο ζργο REFORM ζχει ςχεδόν τελειϊςει. Ο Ιανουάριοσ κα 

είναι ο τελευταίοσ μινασ, αφιερωμζνοσ ςτθν ολοκλιρωςθ 

τθσ πιλοτικισ μελζτθσ ςτα ςχολεία δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ και ςτθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων μασ. 

Κατά τθ διάρκεια αυτϊν των δφο ετϊν, φορείσ από τθν 

Ιταλία, τθν Ελλάδα, τθν Πορτογαλία, τθ Βουλγαρία, τθ 

Ρουμανία και τθν Πολωνία εργάηονται εντατικά για να 

ενιςχφςουν τισ ςυμβουλευτικζσ ικανότθτεσ των 

εκπαιδευτικϊν ϊςτε να παρακινοφν και να υποςτθρίηουν 

τουσ μακθτζσ τουσ. Για να γίνει αυτό, ςυλλζξαμε 

μεκοδολογίεσ μάκθςθσ και διδαςκαλίασ ςτον τομζα του 

επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ ςτα ςχολεία και 

δοκιμάςαμε, προςαρμόςαμε και εφαρμόςαμε όλεσ αυτζσ τισ 

καινοτόμεσ πρακτικζσ. Σο κφριο αποτζλεςμα του ζργου 

REFORM είναι το CC-Box (Career Counselling Box) το οποίο 

κα μπορείτε να κατεβάςετε ςφντομα και να το εφαρμόςετε 

ςτο ςχολείο ςασ. τόχοσ του είναι να δϊςει τθ δυνατότθτα 

ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να υποςτθρίξουν τουσ μακθτζσ ςτθν επιλογι τθσ μελλοντικισ τουσ εκπαίδευςθσ ι 

εργαςίασ, ϊςτε να μειωκεί ο αρικμόσ των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα το ςχολείο, τθσ ανεργίασ 

των νζων ι των NEET. 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΚΑΙ COVID-19 

Η δυςκολίεσ και θ αναςφάλεια δεν είναι νζα ςτοιχεία για τθν ανκρϊπινθ ηωι , ειδικά για τουσ εφιβουσ , 

οι οποίοι πρζπει να αρχίςουν να λαμβάνουν αποφάςεισ ςχετικά με το μζλλον τουσ. Μεταξφ αμφιβολιϊν, 

φιλοδοξιϊν, ςυχνά εφευρετικότθτασ, τουσ ηθτείται να επιλζξουν τθν πορεία τθσ ηωισ τουσ και ςυχνά δεν 

υποςτθρίηονται ςωςτά. Όλα αυτά επιδεινϊνονται εν μζςω μιασ παγκόςμιασ πανδθμίασ. 

Η κατάςταςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ με τον Covid-19 ζχει επθρεάςει ςε μεγάλο βακμό τον κάκε άνκρωπο ςε 

όλουσ τουσ τομείσ, από τα ςχολικά ςυςτιματα ζωσ τθν κοινωνικι μασ ηωι, κακϊσ και τα εργαςιακά 

περιβάλλοντα. Προκάλεςε ςθμαντικζσ οικονομικζσ απϊλειεσ και ςυνζπειεσ ςτθν απαςχόλθςθ. Τπό το 

πρίςμα όλων αυτϊν, οι νζοι μεταξφ όλων των υπολοίπων πρζπει να ηουν με το φόβο για ζνα πιο αβζβαιο 

μζλλον. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ ταραχϊδουσ εποχισ, οι εκπαιδευτικοί απζκτθςαν ζναν πολφ 

ςθμαντικό ρόλο ςτθ υποςτιριξθ των μακθτϊν να αντιμετωπίςουν τον φόβο και το άγχοσ. Η ανάπτυξθ 

ικανοτιτων επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ είναι αναμφίβολα χριςιμθ. Η επαγγελματικι ςυμβουλευτικι 

δεν είναι μόνο χριςιμθ για να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να βελτιςτοποιιςουν τισ τρζχουςεσ και τισ 

μελλοντικζσ τουσ επιλογζσ, αλλά είναι απαραίτθτθ για τον αυτο-προβλθματιςμό και τθν λιψθ 

αποφάςεων.  

ΣΟ CC-BOX 

Από το 2018, οι εταίροι του REFORM ςυνεργάςτθκαν για να βρουν τα πιο ελκυςτικά και αποτελεςματικά 

εργαλεία και δραςτθριότθτεσ για να επιτρζψουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ να παρζχουν επαγγελματικι 

 

Σο ζργο «REFORM» αςχολείται με 
τθν ανάπτυξθ των επαγγελματικϊν 
γνϊςεων και δεξιοτιτων των 
εκπαιδευτικϊν, προκειμζνου να 
παρζχουν καλφτερεσ ευκαιρίεσ 
εκπαίδευςθσ και απαςχόλθςθσ 
ςτουσ μακθτζσ τουσ αυξάνοντασ τα 
κίνθτρα 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 παρζχουν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 
τισ δεξιότθτεσ που χρειάηονται ςτθν 
εργαςία τουσ ωσ ςφμβουλοι 
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ, 
εφαρμόηοντασ μια ςειρά από 
εκπαιδεφςεισ και δραςτθριότθτεσ 
για να τουσ υποςτθρίξουν. 

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


Οι ςυγγραφείσ είναι αποκλειςτικά υπεφθυνοι για το περιεχόμενο αυτήσ τησ ζκδοςησ. Η Επιτροπή δεν θα 
θεωρηθεί υπεφθυνη για τισ πληροφορίεσ που περιζχονται εδώ ή για οποιαδήποτε χρήςη τουσ. 

ςυμβουλευτικι ςτουσ μακθτζσ τουσ. Σο αποτζλεςμα αυτισ τθσ ζρευνασ είναι το Career Counseling Box 

(CC-Box), μια ςυλλογι από τεχνικζσ επαγγελματικισ ςυμβουλευτικισ για τρεισ θλικιακζσ ομάδεσ των 

μακθτϊν ςτο ςχολείο (12-14, 14-16, 16-18 ετϊν) . Αυτζσ οι μζκοδοι κα μποροφςαν να εφαρμοςτοφν από 

εκπαιδευτικοφσ και παιδαγωγοφσ, ανεξάρτθτα από το κζμα που διδάςκουν. Σο επίκεντρο αυτισ τθσ 

μεκοδολογίασ είναι προωκιςει τθν αποτελεςματικι ςυνεργαςία με κάκε μακθτι και επίςθσ να προτείνει 

δραςτθριότθτεσ ςταδιοδρομίασ που οι εκπαιδευτικοί μποροφν να οργανϊςουν ςε ομάδεσ. Παρζχει επίςθσ 

ςυμβουλζσ και βοικεια από υπάρχουςεσ πρακτικζσ ςε χϊρεσ των εταίρων για αποτελεςματικι 

ςυνεργαςία με τουσ νζουσ. 

 

Σο CC-Box κα είναι ςφντομα διακζςιμο διαδικτυακά ςτα Αγγλικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, 

Πορτογαλικά και Ελλθνικά. 

Η ομάδα του REFORM κα ςυνεχίςει να δοκιμάηει και να διαδίδει εργαλεία υμβουλευτικισ και 

Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ με τθν υποςτιριξθ Ευρωπαίων εκπαιδευτικϊν. Πριν από τθ λιξθ του 

ζργου, διοργανϊνουμε διαδικτυακζσ εκδθλϊςεισ για τθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων μασ. Μθν ξεχάςετε 

να μασ ακολουκιςετε ςτο Facebook για να τισ δείτε! 

ΜΕΙΝΕΣΕ ΤΝΣΟΝΙΜΕΟΙ 

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

πρακτικζσ ςασ! 

Για να μάκετε περιςςότερα για το CC-Box και να λάβετε ζνα αντίγραφο του τελικοφ μασ προϊόντοσ, 

επικοινωνιςτε μαηί μασ ςτο email μασ olykek@olympiakokek.gr . 
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