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Εθηόο από όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηα απνηειέζκαηα, ζπδεηήζεθαλ όια ηα 
άιια ζεκαληηθά θαζήθνληα ηνπ έξγνπ, 
όπσο ε δηάρπζε, ε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ θαη 
ηα δηνηθεηηθά ζέκαηα, θαη πξνρσξήζακε 
πξνο ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.  

Οη ηζπαλνί εηαίξνη - FUE-UJI - καο έδεημαλ 
νιόθιεξε ηελ παλεπηζηεκηνύπνιε θαη ηνλ 
ζύγρξνλν εκπλεπζκέλν εμνπιηζκό ηεο πνπ 
πξνζειθύεη ηνπο θνηηεηέο λα πεξάζνπλ εδώ 
ηα θνηηεηηθά ηνπο ρξόληα θαη λα 
πξνεηνηκαζηνύλ γηα ην ιακπξό ηνπο 
κέιινλ. 

 

Όινη νη εηαίξνη είραλ ηελ επθαηξία λα 

ζπλαληεζνύλ εθ λένπ γηα λα εξγαζηνύλ γηα 

ηελ πξόνδν ηνπ έξγνπ. Η ζπλάληεζε ζην 

Castellon de la Plana, ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Καηαινλίαο, είρε δύν θύξηνπο 

ζηόρνπο.  Ο πξώηνο ήηαλ λα ζπλνςηζηνύλ 

θαη λα ειεγρζνύλ όιεο νη δξαζηεξηόηεηεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην IO3 θαη ν δεύηεξνο 

ήηαλ λα ζπδεηεζεί θαη λα απνθαζηζηεί πώο 

ε ζύκπξαμε ζα εξγαζηεί γηα ηε δεκηνπξγία 

ηνπ IO4 - εξγαιείν επαγγεικαηηθνύ 

πξνζαλαηνιηζκνύ. 

Έλα δηαδηθηπαθό εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, 

ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν κέζσ ηνπ 

δηθηπαθνύ ηόπνπ ηνπ έξγνπ  

 

(https://restatproject.eu/training-course/), 

απέθηεζε έλαλ λέν γξήγνξν νδεγό "Πώο 

λα εγγξαθείηε ζην κάζεκά καο" γηα 

επθνιόηεξν πξνζαλαηνιηζκό ησλ 

ρξεζηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

 

Εγγξαθείηε θαη απνθηήζηε ηηο γλώζεηο ζαο: 

https://restatproject.eu/myskill/?redirect=0 
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Αλαξσηηέζηε γηα ηνλ εαπηό ζαο, ηνπο 
ζεκεξηλνύο ή ηνπο κειινληηθνύο 
ππαιιήινπο ζαο ή πνύ είλαη ε ζσζηή ζέζε 
εξγαζίαο ζαο; Αλ νη δεμηόηεηέο ζαο είλαη 
ρξήζηκεο ζηνλ πξνζβάζηκν ηνπξηζηηθό 
ηνκέα ή όρη;  
 
Γηα απηνύο πνπ αλαδεηνύλ απαληήζεηο 
ππάξρεη έλα άιιν εξγαιείν έξγνπ ζε 
δηαδηθαζία αλάπηπμεο. Τν εξγαιείν 
επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ ζα 
βνεζήζεη θάζε ελδηαθεξόκελν λα 
αλαθαιύςεη πνηα ζέζε ή ζέζεηο ζηνλ 
ηνκέα ηνπ πξνζβάζηκνπ ηνπξηζκνύ ζα 
ήηαλ θαηάιιειεο γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο 
δεμηόηεηέο ηνπ.  
 
Τν έλα κέξνο ηνπ εξγαιείνπ 
επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ 
αζρνιείηαη κε ηα πξνζσπηθά 
ραξαθηεξηζηηθά, ελώ ην άιιν κε ηηο 
γλώζεηο πνπ είλαη δπλαηόλ λα απνθηεζνύλ 
κέζσ ηεο καθξνρξόληαο πξαθηηθήο 
άζθεζεο ζηνλ ηνκέα ηνπ πξνζβάζηκνπ 
ηνπξηζκνύ ή κέζσ ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
εξγαιείσλ πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην πιαίζην 
ηνπ έξγνπ RESTAT - εξγαιείν αμηνιόγεζεο 
δεμηνηήησλ θαη δηαδηθηπαθό εθπαηδεπηηθό 
κάζεκα.  
 

Τν εξγαιείν επαγγεικαηηθνύ 
πξνζαλαηνιηζκνύ ζα έρεη ηε κνξθή κηαο 
ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο microsite. Τν 
εξγαιείν: 
ζα πξνζδηνξίδεη θαη ζα ζπγθεληξώλεη έλα 
εμαηνκηθεπκέλν ραξηνθπιάθην δεμηνηήησλ 
θαη ηθαλνηήησλ ζε αληηζηνηρία κε έλα πιήζνο 
ηύπσλ απαζρόιεζεο θαη ηνκέσλ. 
ζα δεκηνπξγήζεη κηα εμαηνκηθεπκέλε 
ελόηεηα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ 
πνπ ζα ππεξβαίλεη ηα πθηζηάκελα γεληθά 
εξγαιεία επηθύξσζεο, πξνζθέξνληαο 
απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε γηα ηε 
κεηαηξνπή ησλ δεμηνηήησλ ζε πξαγκαηηθό 
αλζξώπηλν θεθάιαην. 
ζα παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο ηε δπλαηόηεηα λα 
αιιειεπηδξνύλ κε ηελ πιαηθόξκα, λα 
αμηνινγνύλ θαη λα ζρνιηάδνπλ ηηο ζπζηάζεηο 

γηα ηηο δεμηόηεηεο ηνπ ηνκέα. 

Εργαλείο επαγγελμαηικού 
προζαναηολιζμού ως ηο 
ηελεσηαίο αποηέλεζμα ηοσ 
έργοσ 

Σύζηημα εργαλείων 
επαγγελμαηικού 
προζαναηολιζμού 
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Υπάξρνπλ πεξίπνπ 3 κήλεο εληαηηθήο εξγαζίαο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαιείνπ θαζνδήγεζεο 

ζηαδηνδξνκίαο IO4.  

1. Αλάπηπμε ηεο κεζόδνπ πξνθίι - γηα λα 

ζπκπιεξώζεη ηα απνηειέζκαηα πνπ παξάγνληαη 

από ην Ο2 θαη ην Ο3, ζύλνιν εξσηήζεσλ θαη 

ζηνηρείσλ δνθηκαζίαο γηα ηελ πξνζσπηθόηεηα 

θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ αηόκνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη κηα πιαηζησκέλε εηθόλα ησλ 

ηθαλνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηόκνπ.  

2. Αλάιπζε ζέζεσλ εξγαζίαο θαη αλάπηπμε 

κεζόδνπ αληηζηνίρηζεο ζηαδηνδξνκίαο - ε 

ζύκπξαμε ζα εμεηάζεη ην ζύλνιν ησλ 24 πην 

ζπλαθώλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ ζπιιέρζεθαλ 

από ην ΙΟ1 θαη ζα ηηο αλαιύζεη ζηηο απαξαίηεηεο 

ζπζηαηηθέο δεμηόηεηεο θαη ηδηόηεηεο. 

3. Πξνγξακκαηηζκόο ηνπ εξγαιείνπ 

Επαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ απεπζείαο σο 

ελζσκαησκέλν ζηνηρείν ζηνλ ηζηόηνπν ηεο 

RESTAT ζε δηαδξαζηηθό, θηιηθό πξνο ην ρξήζηε 

πεξηβάιινλ κε πινύζηεο κνξθέο. 

5η διακραηική ζσνάνηηζη 
και κλείζιμο ηοσ έργοσ 

Η ηειεπηαία ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ 

πξνγξακκαηίδεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζηελ Οζηξάβα (Τζερία) ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2022. Η ζπλάληεζε ηνπ έξγνπ ζα 

δηνξγαλσζεί από ην Handy Club Ostrava. 

Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλάληεζεο ζα 

πξέπεη λα νινθιεξσζνύλ όιεο νη εξγαζίεο 

γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ. Θα 

απνθαζηζηνύλ ηα ηειεπηαία βήκαηα γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, ζα ειεγρζνύλ θαη ζα 

πξνζηεζνύλ νη δξαζηεξηόηεηεο δηάδνζεο.  

4. Δνθηκέο θαη αλαζεώξεζε 

εξγαιείσλ - ζα εθαξκνζηεί έλα ζρέδην 

δνθηκώλ πνπ ζα αλαπηπρζεί ζύκθσλα 

κε ηηο κεζόδνπο ειέγρνπ πνηόηεηαο ηνπ 

EQAVET. Θα νξγαλσζεί κηα πηινηηθή 

δνθηκή ζε θάζε ρώξα εηαίξσλ.  

5. Ωο ηειεπηαίν βήκα ζα εθπνλεζεί 

εγρεηξίδην γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο θαη 

αμηνπνίεζεο ηνπ εξγαιείνπ 

επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ κε 

βάζε ηε ζπλνιηθή ζπγθξηηηθή έθζεζε πνπ 

ζπλνςίδεη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

πηινηηθώλ δνθηκώλ από όιεο ηηο ρώξεο 

εηαίξνπο. 

www.restatproject.eu 

@RESTATproject  

 @restatproject 

Τα επόμενα βήμαηα 


