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Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται
από έξι εταίρους από διάφορες χώρες:
Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία
και Ηνωμένο Βασίλειο. Όλοι οι εταίροι
διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρογνωμοσύνη
σε ένα ευρύ φάσμα τομέων,
προσφέροντας συμπληρωματικές
προσεγγίσεις στον επαγγελματικό
προσανατολισμό. 

Οι οργανισμοί περιλαμβάνουν υπηρεσίες
κοινοτικής υποστήριξης της απασχόλησης,
φορείς προώθησης της ευρωπαϊκής
υπηκοότητας μεταξύ των νέων και
εθνικούς οργανισμούς επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης που
εστιάζουν στη δια βίου μάθηση, την
ανάπτυξη καινοτόμων δεξιοτήτων και
επιχειρηματικότητας, καθώς και
εμπειρογνώμονες ψηφιακής εκπαίδευσης. 

 Στόχος του DigiGuide είναι να συνδυάσει την ανάπτυξη

της συμβουλευτικής καθοδήγησης και των ψηφιακών

ικανοτήτων για να βελτιώσει, να εδραιώσει και να

επεκτείνει τις ψηφιακές ικανότητες των επαγγελματιών

συμβουλευτικής, ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση

και να επωφελούνται από υψηλής ποιότητας πόρους

ηλεκτρονικής μάθησης. 

Το έργο βασίζεται στην καινοτόμο και διακρατική

προσέγγιση των προηγούμενων έργων Guide 2.0

(https://goodguidancestories.org/) και Good Guidance

Stories Plus (Guide+), τα οποία διερεύνησαν, δοκίμασαν

και εφάρμοσαν καινοτομίες στην μεθοδολογία της

μελέτης περιπτώσεων για την ανάπτυξη ικανοτήτων για

τη βελτίωση της πρακτικής συμβουλευτικής. 

Το DigiGuide θα συνδυάσει την επικυρωμένη μέθοδο

μελέτης περιπτώσεων με μια νέα ψηφιακή διάσταση.

Στοχεύει στη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων της

διαδραστικής μάθησης, διατηρώντας παράλληλα την

υψηλή αξία της ανταλλαγής, της αλληλεπίδρασης και της

ταύτισης που ήταν τα δυνατά σημεία του Guide. Δείτε

περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου 

BALLYMUN JOB CENTRE (BJC, ΙΡΛΑΝΔΊΑ) 

CONSILIUM INTERNATIONALE SECULAR
FRANCISCAN ORDER (CIOFS-FP, ΙΤΑΛΊΑ) 

EUROCIRCLE (ΓΑΛΛΊΑ) 

RINOVA (ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ) 

DIMITRA (ΕΛΛΆΔΑ) 

3INTECH INTERACTIVE INTERFACES FOR
INDUSTRY (ΙΣΠΑΝΊΑ)

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


Τον Ιανουάριο του 2021 δημιουργήθηκε η κοινότητα πρακτικής των

επαγγελματιών συμβουλευτικής. Αυτή η διακρατική Κοινότητα αποτελείται από

29 συμμετέχοντες από τις 6 χώρες των εταίρων: 24 επαγγελματίες συμμετέχουν

στην παραγωγή των μελετών περίπτωσης και 5 συμμετέχοντες θα παρέχουν

υποστήριξη για την ψηφιοποίηση των μελετών περίπτωσης καθ' όλη τη

διάρκεια των συναντήσεων. 

Στις 25 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της

Κοινότητας Πρακτικής, η οποία ήταν αφιερωμένη στην παρουσίαση των

δεξιοτήτων του CEDEFOP και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου DigiComp, καθώς και

στη μεθοδολογίας των μελετών περίπτωσης. 

Τον Μάρτιο του 2022 πραγματοποιήσαμε τη δεύτερη διαδικτυακή συνεδρίαση

της Κοινότητας Πρακτικής για την αξιολόγηση των σχεδίων μελετών

περίπτωσης και συγκεντρώθηκαν σημαντικές παρατηρήσεις από τις εθνικές

ομάδες, οι οποίοι συμφώνησαν να εργαστούν πάνω στα τελικά σχέδια μέχρι τον

Απρίλιο του 2022, όταν θα πραγματοποιηθεί η μετάφραση των μελετών

περίπτωσης σε κάθε γλώσσα των εταίρων του έργου. 
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