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Αγαπεηέ καζεηή θαη ζπνπδαζηή,
Δηεζίσο πνιινί θνηηεηέο ζε όιν ηνλ θόζκν νινθιεξώλνπλ κέξνο ησλ ζπνπδώλ ηνπο ζε
εηαηξείεο ζε μέλεο ρώξεο κε ηε κνξθή πξαθηηθήο άζθεζεο ή πξαθηηθήο θαηάξηηζεο. Σηνλ
παξόληα νδεγό ν όξνο πξαθηηθή θαηάξηηζε αλαθέξεηαη επίζεο ζηνλ όξν πξαθηηθή άζθεζε,
αλεμάξηεηα από ηε δηάξθεηά ηεο. Αλ απηό ην πιηθό έθηαζε ζε εζάο ζεκαίλεη όηη έρεηε
απνθαζίζεη λα εληαρζείηε ζηελ νηθνγέλεηα ησλ δηεζλώλ καζεηώλ θαη θνηηεηώλ.
Με ηνπο όξνπο Μαζεηήο θαη Σπνπδαζηήο, ζα ζέιακε λα αλαθεξζνύκε ζε άηνκα πνπ
ζπνπδάδνπλ ζηελ αλώηεξε δεπηεξνβάζκηα επαγγεικαηηθή ζρνιή ή ζε θνιέγηα κε βαζηθά,
πεξαηηέξσ ή εμεηδηθεπκέλα πξνζόληα, ή ζε θνηηεηέο από παλεπηζηήκηα εθαξκνζκέλσλ
επηζηεκώλ. Ο θνηλόο παξάγνληαο πνπ ελώλεη όια απηά ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο είλαη ε ππνρξεσηηθή εξγαζηαθή κάζεζε ή θαηάξηηζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο
επηρεηξήζεηο. Σε απηό ην πιηθό ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πξαθηηθή άζθεζε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ.
Τν παξόλ πιηθό είλαη ν νδεγόο ζαο ζην ειεθηξνληθό εξγαιείν όπνπ κπνξείηε λα
ζπγθεληξώζεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή ζαο άζθεζε, λα απνζεθεύζεηε
έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην παξερόκελν εξγαιείν αμηνιόγεζεο
γηα λα αλαγλσξίζεηε θαη λα επηθπξώζεηε ηηο επαγγεικαηηθέο δεμηόηεηεο πνπ απνθηήζαηε
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ζαο άζθεζεο.
Τν εξγαιείν επηθύξσζεο ησλ δεμηνηήησλ αλαπηύρζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ
ζύκπξαμεο Erasmus+ κε ηελ νλνκαζία EUROMOB.

1. Δηζαγσγή
Τν EUROMOB Tool είλαη έλα δηαδηθηπαθό εξγαιείν πνπ κεηξά θαη επηθπξώλεη ηελ αλάπηπμε
ησλ επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ πνπ απνθηνύλ νη εθπαηδεπόκελνη θαηά ηελ πξαθηηθή ηνπο
άζθεζε ζην εμσηεξηθό. Η αμηνιόγεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ηόζν από ηνλ εθπαηδεπόκελν,
ν νπνίνο απηναμηνινγεί ηε δηθή ηνπ πξόνδν, όζν θαη από ηελ εηαηξεία ππνδνρήο, ε νπνία
επνπηεύεηαη πάληα από ην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα πνπ ζηέιλεη ηνλ εθπαηδεπόκελν.
Με απηό ην εξγαιείν αλαγλσξίδνληαη νη ηθαλόηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, γεγνλόο πνπ
δηεπθνιύλεη ηε δηαδηθαζία επηινγήο ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ησλ επηρεηξήζεσλ, γεγνλόο
πνπ ζπλεπάγεηαη βειηίσζε ηεο απαζρνιεζηκόηεηαο ησλ λέσλ.
Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κηαο πξαθηηθήο άζθεζεο γίλεηαη από ηνλ ίδην ηνλ εθπαηδεπόκελν
από ηελ αξρή έσο ην ηέινο.

2. Σύλδεζε
Γηα λα ζπλδεζείηε, θάληε θιηθ ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε URL (https://platform.euromob.eu/),
επηιέμηε γιώζζα θαη ζπκπιεξώζηε ηε θόξκα εγγξαθήο.
Δηζάγεηε ην επώλπκν, ην όλνκα, ην email θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο (πξέπεη λα πεξηέρεη
ηνπιάρηζηνλ 8 ραξαθηήξεο, έλα θεθαιαίν, έλα πεδό, έλαλ αξηζκό θαη έλα ζύκβνιν, π.ρ.
Iwant2login +). Βεβαησζείηε όηη ν θσδηθόο πξόζβαζήο ζαο πιεξνί ηηο απαηηήζεηο αζθαιείαο
θαη θάληε θιηθ ζην θνπκπί "Δγγξαθή".

Μόιηο εγγξαθείηε ζηελ πιαηθόξκα, πξέπεη λα εηζάγεηε ην όλνκα ρξήζηε (δηεύζπλζε
ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ) θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο πνπ έρεηε δεκηνπξγήζεη. Δπόκελν
βήκα → κεηαβείηε ζηελ ελόηεηα "Σύλδεζε".

Αθνύ ζπλδεζείηε ζηελ πιαηθόξκα, ζα δείηε ηηο αθόινπζεο πιεξνθνξίεο ζηε γξακκή
πινήγεζεο: "Δπαγγεικαηηθή θάξηα", "Πξαθηηθή άζθεζε", "Αμηνινγήζεηο", "Έγγξαθα" θαη
"Απνζύλδεζε".

3. Δλεκέξσζε πιεξνθνξηώλ θαη γιώζζαο
Μπνξείηε λα ειέγμεηε ή/θαη λα αιιάμεηε ηηο πξνζσπηθέο ζαο πιεξνθνξίεο θάλνληαο θιηθ
ζηελ επηινγή "Δπαγγεικαηηθή θάξηα" ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο γξακκήο πινήγεζεο. Σε
απηή ηε ζειίδα, κπνξείηε επίζεο λα επηιέμεηε ηε γιώζζα πνπ πξνηηκάηε.

Μπνξείηε λα ελεκεξώζεηε ηηο πιεξνθνξίεο θάλνληαο θιηθ ζην "Σηνηρεία επηθνηλσλίαο".

Θα εκθαληζηεί κηα ιίζηα γηα λα κπνξείηε λα ηξνπνπνηήζεηε ηα πεδία. Δίλαη απαξαίηεην λα
απνζεθεύζεηε όιεο ηηο αιιαγέο αλ ζέιεηε λα ηηο δηαηεξήζεηε θάλνληαο θιηθ ζην "Save",
δηαθνξεηηθά παηήζηε "Cancel".

Μπνξείηε επίζεο λα πξνζζέζεηε κηα θσηνγξαθία ζε απηό ην ηκήκα. Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή
"Πξνζζήθε θσηνγξαθίαο" θαη επηιέμηε κηα εηθόλα ζηνλ ππνινγηζηή ζαο γηα λα ηελ
αλεβάζεηε.

Δάλ ζέιεηε λα αιιάμεηε ηε γιώζζα, κεηαβείηε ζηελ "Δθαξκνγή γιώζζαο" θαη επηιέμηε ηε
γιώζζα ηεο πξνηίκεζήο ζαο από ηελ αλαπηπζζόκελε ιίζηα.

4. Γεκηνπξγία πξαθηηθήο άζθεζεο
Μπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε κηα πξαθηηθή άζθεζε θαη λα πξνζζέζεηε ηα θαζήθνληα θαη ηηο
δεμηόηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θηλεηηθόηεηαο. Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή
"Πξαθηηθή άζθεζε" ζηε γξακκή πινήγεζεο θαη, ζηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζηελ επηινγή
"Γεκηνπξγία πξαθηηθήο άζθεζεο".

Θα εκθαληζηεί ε αθόινπζε θόξκα. Δηζάγεηε όιεο ηηο απαηηνύκελεο πιεξνθνξίεο, όπσο ην
πιαίζην πξαθηηθήο άζθεζεο, ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, ην πξόγξακκα θηλεηηθόηεηαο, ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο θαη αλεβάζηε ηελ αληίζηνηρε
ζπκθσλία. Μπνξείηε λα θάλεηε θιηθ ζην ζαπκαζηηθό ζηε δεμηά πιεπξά θάζε πεδίνπ γηα κηα
πην ιεπηνκεξή επεμήγεζε ησλ απαηηνύκελσλ πιεξνθνξηώλ.
Μόιηο νινθιεξώζεηε ηε ζπκπιήξσζε ηεο θόξκαο, παηήζηε "Δπόκελν".

Σην επόκελν βήκα πξνζζέζηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξγαληζκό
ππνδνρήο, όπσο όλνκα θαη δηεύζπλζε, θαζώο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ θαζεγεηή
(επώλπκν, όλνκα, ζέζε, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη αξηζκόο ηειεθώλνπ). Σπκπιεξώζηε
όια ηα πεδία θαη θάληε θιηθ ζην "Δπόκελν".

Σηε ζπλέρεηα πξνζζέζηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νξγαληζκό απνζηνιήο,
δειαδή ην εθπαηδεπηηθό ζαο ίδξπκα (όλνκα θαη δηεύζπλζε) θαη ηνλ θαζεγεηή (επώλπκν,
όλνκα, ζέζε, ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν θαη ηειέθσλν). Μόιηο νινθιεξώζεηε, θάληε θιηθ ζην
θνπκπί "Δπόκελν".

Γηα λα ζπκπιεξώζεηε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ζα πξέπεη λα αλαθέξεηε
ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο δεμηόηεηεο πνπ ζα αλαπηύμεηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θηλεηηθόηεηαο.
Πξέπεη λα αλαθεξζνύλ νη εκπνξηθέο, ςεθηαθέο, γισζζηθέο, δηνηθεηηθέο/ζρεδηαζηηθέο ή/θαη
επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο πνπ ζα επεμεξγαζηνύλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο ηνπο
άζθεζεο.
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί "Πξνζζήθε" γηα λα απνζεθεύζεηε όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ
θαηαρσξεζεί ζε θάζε πεδίν.

Τέινο, θάληε θιηθ ζην "Γεκηνπξγία" θαη ζα εκθαληζηεί ε αθόινπζε ζεκείσζε:

Ελέγξηε όλερ ηιρ πληποθοπίερ πος παπέσονηαι ππιν δημιοςπγήζεηε ηην ππακηική ζαρ
άζκηζη. Οι πληποθοπίερ αςηέρ θα αποζηαλούν ζηο ίδπςμά ζαρ. Εάν αςηέρ οι
πληποθοπίερ είναι λανθαζμένερ, θα ππέπει να δημιοςπγήζεηε εκ νέος μια ππακηική
άζκηζη..

Βεβαησζείηε όηη νη πιεξνθνξίεο πνπ δώζαηε είλαη ζσζηέο θαη θάληε θιηθ ζην "Create
Internship" (Γεκηνπξγία πξαθηηθήο άζθεζεο).
Η πξαθηηθή ζαο άζθεζε έρεη ήδε δεκηνπξγεζεί.
Μπνξείηε λα δείηε έλα παξάδεηγκα παξαθάησ.

Σηελ ελόηεηα "Πξαθηηθή άζθεζε" κπνξείηε λα δείηε ηόζν ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ
βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηελ ελόηεηα "Τξέρνπζα" όζν θαη ηηο πξαθηηθέο αζθήζεηο πνπ έρνπλ
ήδε νινθιεξσζεί ζηελ ελόηεηα "Οινθιεξσκέλεο".

5. Δπηθύξσζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Αθνύ δεκηνπξγήζεηε ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ην εθπαηδεπηηθό ζαο ίδξπκα/ν νξγαληζκόο
απνζηνιήο πξέπεη λα επηθπξώζεη ηε ζπκθσλία πξαθηηθήο άζθεζεο. Γηα λα ην θάλεηε απηό,
ζηελ ελόηεηα "Πξαθηηθή άζθεζε ζε εμέιημε" πξέπεη λα θάλεηε θιηθ ζην "Παξαθαιώ
επηθπξώζηε ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε ηελ αξρή ζαο".

Μεηά ηελ απνζηνιή ηνπ αηηήκαηόο ζαο ζα εκθαληζηεί ην κήλπκα "Αλακνλή γηα επηθύξσζε"
όπσο παξαθάησ.

Μόιηο ην εθπαηδεπηηθό ζαο ίδξπκα (ην πξόζσπν επηθνηλσλίαο πνπ έρεηε πξνζζέζεη ζηα
ζηνηρεία ησλ νξγαληζκώλ) επηθπξώζεη ηε ζπκθσλία ζαο γηα πξαθηηθή άζθεζε, ζα ιάβεηε
επηβεβαίσζε ζην email ζαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ην πξνθίι ζαο. Με ηελ πξόζβαζε ζε
απηόλ ηνλ ζύλδεζκν, ζα κεηαθεξζείηε ζηελ αθόινπζε ζειίδα, όπνπ, αλ όια είλαη εληάμεη,
πξέπεη λα απνδερηείηε κε "Ναη".

Τώξα κπνξείηε λα μεθηλήζεηε κε ηελ πξαθηηθή ζαο άζθεζε.

6. Αμηνιόγεζε
Με ηελ επηθπξσκέλε θαη ζπλερή πξαθηηθή άζθεζε, ε αμηνιόγεζε ησλ δεμηνηήησλ πνπ
απνθηήζεθαλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε δηάθνξεο θάζεηο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο:
- Αμηνιόγεζε ζηελ αξρή ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο
- Αμηνιόγεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (ελδηάκεζε αμηνιόγεζε)
- Αμηνιόγεζε ζην ηέινο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο.
Σπληζηάηαη ε αμηνιόγεζε λα γίλεηαη ζε όιεο ηηο θάζεηο, σζηόζν ε κόλε ππνρξεσηηθή
αμηνιόγεζε είλαη ε ηειηθή.
Σε θάζε αμηνιόγεζε πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ηόζν ν θνηηεηήο όζν θαη ν νξγαληζκόο
ππνδνρήο (εηαηξεία πνπ θηινμελεί ηελ πξαθηηθή άζθεζε). Ο θνηηεηήο πξέπεη επίζεο λα
πξαγκαηνπνηήζεη απηναμηνιόγεζε ζρεηηθά κε ηηο δεμηόηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζρέδην
πξαθηηθήο άζθεζεο.

Γηα λα μεθηλήζεηε ηελ αμηνιόγεζε ησλ δεμηνηήησλ ζαο θάληε θιηθ ζηελ επηινγή
"Απηναμηνιόγεζε".

Θα ιάβεηε έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε έλαλ ζύλδεζκν πνπ ζα ζαο κεηαθέξεη
ζε κηα έξεπλα όπνπ ζα αμηνινγήζεηε ην επίπεδν ησλ ηθαλνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ
πξαθηηθή ζαο άζθεζε θαη πνπ πξνζζέζαηε ζην πεδίν Απνζηνιή/ Καζήθνληα/ Γεμηόηεηεο.
Σηε ζπλέρεηα, θάληε θιηθ ζην θνπκπί "Απνζήθεπζε".

Σηε ζπλέρεηα πξέπεη λα θάλεηε θιηθ ζην "Αμηνιόγεζε ηεο εηαηξείαο", ώζηε ν
επόπηεο/θαζεγεηήο ηνπ ρώξνπ εξγαζίαο λα αμηνινγήζεη ηελ πξόνδν ηεο πξαθηηθήο ζαο
άζθεζεο.
Αλάινγα κε ηελ θνπιηνύξα αμηνιόγεζεο δεμηνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ
απνζηνιήο θαη ηεο εηαηξείαο ππνδνρήο, κπνξείηε λα θάλεηε ηελ αμηνιόγεζε είηε ρσξηζηά είηε
καδί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλεδξίαο αμηνιόγεζεο καδί κε ηνλ επόπηε.

Ο πξντζηάκελνο ηεο εηαηξείαο ζα ιάβεη έλα κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ κε έλαλ
ζύλδεζκν γηα ηελ ίδηα έξεπλα γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ επηπέδνπ ησλ δεμηνηήησλ πνπ
απνθηήζεθαλ θαη πξνζηέζεθαλ ζηελ πεξηνρή Απνζηνιή/ Δξγαζίεο/ Γεμηόηεηεο. Σηε ζπλέρεηα
θάληε θιηθ ζην θνπκπί "Απνζήθεπζε".

Οη αμηνινγήζεηο έρνπλ πιένλ νινθιεξσζεί.
Μπνξείηε λα ειέγμεηε ηα απνηειέζκαηα θάλνληαο θιηθ ζηελ επηινγή "Πξαθηηθή άζθεζε" ζηε
γξακκή κελνύ. Μεηαθηλήζηε ηνλ θέξζνξα πάλσ από ηελ νινθιεξσκέλε πξαθηηθή άζθεζε
θαη ζα εκθαληζηνύλ δύν εηθνλίδηα. Τν έλα γηα λα δηαγξάςεηε ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ην
άιιν κε θελό θόλην γηα λα ειέγμεηε ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα αμηνιόγεζεο.

Μπνξείηε λα ειέγμεηε ηηο αμηνινγήζεηο ρσξηζηά ή ζε έλαλ ζπλδπαζκέλν πίλαθα.

Η παξαπάλσ δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο εθαξκόδεηαη γηα θάζε κία από ηηο αμηνινγήζεηο,
αξρηθή, ελδηάκεζε θαη ηειηθή.

7. Έγγξαθα
Σην ζηνηρείν κελνύ "Αμηνινγήζεηο" ζα εκθαληζηεί κηα ζύλνςε ησλ αμηνινγήζεσλ ηόζν ηνπ
ζπνπδαζηή όζν θαη ηεο εηαηξείαο. Σην εηθνλίδην cloud, κπνξείηε λα θαηεβάζεηε απηή ηελ
αμηνιόγεζε ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.

Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή "Έγγξαθα" γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζηα απνζεθεπκέλα
έγγξαθά ζαο ζην πξνθίι ζαο.

8. Απνζύλδεζε
Μπνξείηε λα απνζπλδεζείηε από ηελ πιαηθόξκα EUROMOB αλά πάζα ζηηγκή θάλνληαο
θιηθ ζηελ επηινγή "Απνζύλδεζε" ζηε δεμηά πιεπξά ηεο επάλσ γξακκήο κελνύ.

Μπνξείηε πάληα λα έρεηε πξόζβαζε ζην πξνθίι ζαο ζην EUROMOB γηα λα ειέγμεηε ηηο
πξνεγνύκελεο ζέζεηο πξαθηηθήο άζθεζεο ή λα δεκηνπξγήζεηε λέεο.

