
Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός για Καινοτόμα Εργαλεία Καθοδήγησης Καριέρας διενεργήθηκε την περίοδο 
Ιούνιο- Δεκέμβριο 2019. Αποσκοπούσε στην ενίσχυση, αναγνώριση και προώθηση καλών πρακτικών 
όσον αφορά καινοτόμα εργαλεία, διαδραστικά παιχνίδια, σενάρια, μεθόδους, πλατφόρμες και άλλα 
ψηφιακά και μη ψηφιακά μέσα που βασίζονται στο παιχνίδι για καθοδήγηση σταδιοδρομίας, 
ενημέρωση και συμβουλευτική. 
Ο διαγωνισμός ήταν ανοιχτός σε επαγγελματίες που εμπλέκονται σε συμβουλευτικές υπηρεσίες ως 
προς την σταδιοδρομία σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης από όλες τις 
Ευρωπαϊκές χώρες. Λάβαμε 38 ιδέες από 13 χώρες . Κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 
επαγγελματίες αξιολόγησε τις συμμετοχές που έλαβε βάσει της καινοτομίας, της επιρροής και του 
πιθανού πολλαπλασιαστικού παράγοντα που τις χαρακτήριζε. 
 
Η ομάδα του FUTURE είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τους νικητές: 
 
Βουλγαρία  

• 1η θέση: Κάρτες Προπόνησης Transformika 
• 2η θέση: Καλύψτε τις ανάγκες σας, Ανακαλύψτε τη Δημιουργική Εργαλειοθήκη για την 

καριέρα σας  
• 3η θέση: Η Καριέρα μου 

 
Γερμανία: 

• 1η θέση: Έλεγχος της σταδιοδρομίας με ιδιαίτερα μαθήματα σχετικά με εκπαιδευτικά θέματα 
• 2η θέση: Ψυχομετρικά τεστ Ariston (Άριστον) 

 
Ελλάδα: 

• 1η θέση:  Το Εκπαιδευτικό Δράμα στην υπηρεσία της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 
• 2η θέση: Ζωγραφίζω τις δουλειές του μέλλοντος 
• 3η θέση: Ένα διαφορετικό Scrabble, με λέξεις σταδιοδρομίας 
• 3η θέση: Χαρτόνια από το μέλλον 

 
Ιταλία: 

• 1η θέση: Η κάμπια μέσω της φαντασίας αναπτύσσεται 
• 2η θέση: Ιστορία Αλληλεπίδρασης  
• 2η θέση: Αρμονία: Σώστε τους Φύλακες 

 
Πολωνία: 

• 1η θέση: Χάρτης σταδιοδρομίας - ένα δωρεάν, διαδραστικό εργαλείο για εκπαιδευτική και 
επαγγελματική συμβουλευτική 

 
Πορτογαλία: 

• 1η θέση: Trivial Ταλέντου 
• 2η θέση: InKluD: Ψηφιακό παιχνίδι για την καλλιέργεια δεξιοτήτων σχετικά με την 

αντιμετώπιση νέων κινδύνων 
• 3η θέση: Orient'Arte: Ψυχο-εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προσωπική και επαγγελματική 

ανάπτυξη του ατόμου μέσω της χρήσης του κινηματογράφου 
 

Ηνωμένο Βασίλειο: 
• 1η θέση: Panjango 
• 2η θέση: Αποκτήστε σίγουρη καριέρα 



• 3η θέση: Παίκτες με επίδραση 
 
Συμμετέχουσες χώρες που δεν είναι εταίροι: 

• 1η θέση: Υπηρεσία εξυπηρέτησης για τον επαγγελματικό προσανατολισμό (Φινλανδία) 
• 2η θέση: Watchado - πλατφόρμα προσανατολισμού σταδιοδρομίας για άτομα που είναι 

νεοεισαγόμενα στην αγορά εργασίας (Αυστρία) 
• 3η θέση: Λαμβάνοντας καλύτερες αποφάσεις σταδιοδρομίας (Ισραήλ) 
• Ειδικό βραβείο: Η ταξινόμηση των καρτών βιώσιμης σταδιοδρομίας (Ελβετία) 

 
Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  θα λάβουν ένα πιστοποιητικό και τα εργαλεία τους θα 
παρουσιαστούν στην ιστοσελίδα του Future Time Traveler και στη σελίδα στο Facebook. 
 
Οι συμμετέχοντες και οι ομάδες που υπέβαλαν τις τρεις καλύτερες πρακτικές σε κάθε χώρα θα κληθούν 
να επιδείξουν τα εργαλεία - μέσα τους κατά τη διάρκεια του εθνικής τελικής εκδήλωσης στα τέλη του 
2020. 
 
Τα βραβευμένα εργαλεία και παιχνίδια θα συμπεριληφθούν σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και θα 
προωθηθούν μέσω του δικτύου Euroguidance σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
 
Ο νικητής από κάθε χώρα και ο νικητής του διεθνούς διαγωνισμού θα λάβει μέρος σε μια επίσκεψη 
μελέτης, η οποία φιλοξενείται από την Aspire-Igen, της οποίας είναι το κέντρο Euroguidance στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 
 
 
 
 


