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1. Εισαγωγή
Το Euromob Tool είναι ένα εργαλείο επικύρωσης των «οριζόντιων» δεξιοτήτων (δεξιότητες της
επικοινωνίας, της ομαδικής εργασίας και συνεργασίας, της προσαρμοστικότητας, της επίλυσης
προβλημάτων, καθώς και της οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου) που επιτρέπει στους μαθητές να
μετρήσουν την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων, ενώ μετακινούνται στο εξωτερικό για πρακτική
άσκηση. Επίσης, τα Πανεπιστήμια και οι εργοδότες μπορούν να επικυρώσουν τα έγγραφα της πρακτικής
άσκησης, πριν από την έναρξη της. Οι μαθητές θα μπορούν να αξιολογούν οι ίδιοι τα επίπεδα των
προσόντων τους, μετά την πρακτική τους άσκηση και οι εργοδότες θα αξιολογούν επίσης τις ικανότητες
των μαθητών.
Σε αυτή τη διαδικασία, στους μαθητές επιτρέπεται να δημιουργήσουν στην πλατφόρμα μια πρακτική
άσκηση, αναφέροντας τις αποστολές / δραστηριότητες / δεξιότητες που θα πρέπει να επικυρωθούν σε
όλη την περίοδο της κινητικότητας. Οι μαθητές προσθέτουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα τους (το όνομα και τη διεύθυνση του), τον εκπαιδευτή τους (επώνυμο, όνομα, τίτλο
εργασίας, email και αριθμό τηλεφώνου). Αυτές οι πληροφορίες προωθούνται στο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
καθώς και στον Οργανισμό υποδοχής τους.
Ο ρόλος της Επιχείρησης στο EUROMOB TOOL είναι πολύ απλός, ενώ ο κύριος ρόλος είναι του μαθητή.
Ο μαθητής:
1) δημιουργεί την πρακτική άσκηση,
2) επικυρώνει την πρακτική άσκηση του μαζί με το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα και
3) στέλνει ένα σύνδεσμο στην Επιχείρηση που θα αξιολογηθεί. Η Επιχείρηση δεν έχει άλλη υποχρέωση
σε ολόκληρη τη διαδικασία του EUROMOB της επικύρωσης της πρακτικής άσκησης.

2. Διαδικασία επικύρωσης
Για να ξεκινήσει η αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης στο EUROMOB, είναι υποχρεωτικό να επικυρωθεί
η συμβατική συμφωνία της πρακτικής άσκησης από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Χωρίς αυτή την έγκριση, η
διαδικασία δεν μπορεί να προχωρήσει.
Ανατρέξτε στο παράδειγμα που απεικονίζεται παρακάτω για να ακολουθήσετε ολόκληρη τη διαδικασία
διεξαγωγής της αξιολόγησης στο εργαλείο, από την πλευρά της Επιχείρησης.
Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να ληφθούν από την Επιχείρηση και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για τη
διαδικασία της πρακτικής άσκησης:

2.1 Επικύρωση από το Πανεπιστήμιο
Όταν ο μαθητής έχει δημιουργήσει μια πρακτική άσκηση στην οποία έχει υποδείξει το Εκπαιδευτικό
Ίδρυμα, την Επιχείρηση υποδοχής καθώς και τους αντίστοιχους αρμοδίους επικοινωνίας τότε αυτοί θα
λάβουν ένα email, σαν αυτό που αναφέρεται με λεπτομέρειες στην εικόνα. Αυτή η τοποθέτηση
καταχωρείται και επιβεβαιώνεται ως επικυρωμένη από το Πανεπιστήμιο στο βήμα 1. Τα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα λαμβάνουν το παρακάτω email για αυτήν την επικύρωση.

Επιλέγοντας τη σύνδεση που αποστέλλεται στο email, το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μπορεί να επιβεβαιώσει
ή να απορρίψει την αποστολή της πρακτικής άσκησης στο Euromob.

2.2 Προαιρετικές Αξιολογήσεις
Το δεύτερο βήμα είναι μια προαιρετική αξιολόγηση που μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον μαθητή
και από την Επιχείρηση υποδοχής. Εάν δεν είναι επιθυμητό, τα δύο εμπλεκόμενα μέρη μπορούν μα
προχωρήσουν κατευθείαν στο τελευταίο βήμα. Είναι συνήθως μια αξιολόγηση που πραγματοποιείται
καθώς η πρακτική άσκηση είναι σε εξέλιξη. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα για πολλαπλές αξιολογήσεις,
επιλέγοντας ξανά τους συνδέσμους στο βήμα 2.
Email που λαμβάνεται από τον μαθητή:
Επιλέγοντας το σύνδεσμο που περιέχεται στο email, οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν τους εαυτούς
τους

ΕMail που λαμβάνεται από την Επιχείρηση υποδοχής:
Επιλέγοντας το σύνδεσμο που περιέχεται στο email, η Επιχείρηση υποδοχής μπορεί να αξιολογήσει τον
μαθητή. Η οθόνη για την αξιολόγηση θα είναι όπως η παρακάτω:

2.3 Υποχρεωτικές τελικές αξιολογήσεις
Για να ξεκινήσει η τελική αξιολόγηση, ο μαθητής μπορεί να στείλει το σύνδεσμο αξιολογήσεων
τόσο στη Επιχείρηση υποδοχής όσο και στον εαυτό του, επιλέγοντας τους συνδέσμους που
αναφέρονται στο βήμα 3.

Επιλέγοντας τους συνδέσμους αξιολόγησης, και τα δύο μέρη λαμβάνουν ένα email, όπως στο
προηγούμενο βήμα, και μπορούν να υποβάλλουν τις αξιολογήσεις τους. Όταν υλοποιηθούν αυτές, η
εφαρμογή διαμορφώνεται όπως παρακάτω και πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται.

