
 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
παρούσα ανακοίνωση αντανακλά μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή 

δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.. 

    Καθοδήγηση καριέρας  
    βασισμένη σε chatbot                       Βρείτε μας στα social media  
 

 

 Ιανουάριος 2023 | 1ο Ενημερωτικό δελτίο  
 
Η σύμπραξη CareerBot επιδιώκει να βελτιώσει την ψηφιακή ετοιμότητα του τομέα του 
επαγγελματικού προσανατολισμού με την εφαρμογή της μεθοδολογίας και του 
εργαλείου CareerBot , τη διευκόλυνση μικτών συνεδριών καθοδήγησης και τη χρήση 
προσαρμοσμένων πληροφοριών για την αγορά εργασίας (LMI) για την ενδυνάμωση των 
περιθωριοποιημένων αναζητούντων εργασία. Θέλουμε να θέσουμε τους επαγγελματίες 
του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στο επίκεντρο και να τους βοηθήσουμε - και 
τους οργανισμούς τους - στο δρόμο της ψηφιοποίησης, ώστε να μπορούν να 
συμβουλεύουν τους πελάτες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  
 
Με τη βοήθεια της μεθοδολογίας μας, οι αναζητούντες εργασία θα μπορούν να 
συλλέγουν σχετικές πληροφορίες πριν και μετά τις προσωπικές συνεντεύξεις, ώστε οι 
πολύτιμες προσωπικές υπηρεσίες να χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Με το έργο 
"CareerBot" προτείνουμε ένα πιλοτικό πρόγραμμα που επικεντρώνεται στον ρόλο του 
επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος έγινε πιο απαιτητικός και πρέπει να 
προσαρμοστεί ταχύτερα και πιο ευέλικτα στις μεταβαλλό μενες ανάγκες του νέου 
κόσμου της εργασίας.  
 
Το έργο CareerBot περιλαμβάνει 4 κύρια αποτελέσματα:  
 

1. Περιεχόμενο και μεθοδολογία του CareerBot 
2. Εργαλείο CareerBot 
3. Μικτή κατάρτιση CareerBot για επαγγελματίες επαγγελματικού 

προσανατολισμού  
4. Εγχειρίδιο μεταφοράς για την εφαρμογή με έμφαση στην οργανωτική 

ανάπτυξη (OD) 
 
Εδώ μπορείτε να ρίξετε μια ματιά στην προκαταρκτική έκδοση του CareerBot/ προ-
πιλοτική φάση:  
https://careerbot.eu/bot/bot.html 

https://careerbot.eu/bot/bot.html
https://www.linkedin.com/company/eucareerbot/
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Παρακαλούμε δώστε τα σχόλιά σας αφού περάσετε λίγο χρόνο 
αλληλεπιδρώντας με το CareerBot: Careerbot feedback form (google.com) 
 

 
 

 

 Πρώτη Διακρατική Συνάντηση Έργου στο Δουβλίνο, Νοέμβριος 2022  

Μετά από σημαντικές εικονικές συναντήσεις, τον περασμένο Νοέμβριο του 2022 

μπορέσαμε να συναντηθούμε αυτοπροσώπως στο Δουβλίνο, για να επανεξετάσουμε 

την πρόοδο των διαφόρων αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων του έργου, να 

αναπτύξουμε ισχυρότερους δεσμούς στο πλαίσιο της εταιρικής μας σχέσης και να 

ενημερώσουμε τα σχέδια υλοποίησης για το μέλλον.  

Είμαστε ικανοποιημένοι από τις διαβουλεύσεις και την ανάλυση όσων έχουν 

πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων του έργου και τους 

δεσμούς με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς που συμβάλλουν στο CareerBot. 

Ελπίζουμε να λάβουμε ανατροφοδότηση από ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών του 

επαγγελματικού προσανατολισμού που θα εκπαιδευτούν να χρησιμοποιούν το 

CareerBot κατά τη διάρκεια του 2023.    

 Μάθετε περισσότερα για τους εταίρους του έργου μας και τις ενημε ρώσεις στον 

ιστότοπό μας: https://careerbot.eu/ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwbasbIwxKJ3Mql2YBzCEiSO12Nq0CpuCLkOiVMPr3gHv7pw/viewform
https://careerbot.eu/
http://www.hafelekar.at
http://www.activecitizens.eu
http://www.tsd.gv.at/
http://www.bmunjob.ie
https://pontydysgu.eu/
http://www.cis-es.org

