
 
 

 

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση αυτή 
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του δημιουργού και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση πληροφοριών 
“ENhancinG Adults key competences to promote and encouraGe effective cooperation between Education 

and labor market”, project number:  2017-1-RO01-KA204-037236 

    

 

 

Ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων των ενηλίκων 

για την προώθηση και ενθάρρυνση της 

αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ της 

εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας  

Eνημερωτικό δελτίο #02 – Νοέμβριος 2018 

         

Στόχος του ENGAGE είναι να δοθεί έμφαση σε βασικές και τεχνικές δεξιότητες μεταξύ 

ενηλίκων για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΜΑΣ! 

Tο τέλος του πρώτου έτους της ανάπτυξης του έργου ENGAGE ήταν 

γεμάτο σκληρή δουλειά για να σας προσφέρουμε την Εικονική 

πλατφόρμα για τη διάγνωση και τη κατάρτιση μελλοντικών δεξιοτήτων, 

καθώς και τη πύλη αντιστοιχίας για τη σύνδεση των δεξιοτήτων και των 

αναγκών της αγοράς εργασίας.  

Η δεύτερη συνάντηση του 

προγράμματος που 

πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο 

μεταξύ της 4ης και 5ης Ιουνίου 

ήταν μια ευκαιρία για να 

αξιολογηθεί η τρέχουσα 

κατάσταση του έργου και να 

τεθούν νέοι  στόχοι για τους 

επόμενους μήνες. Οι συσκέψεις εργασίας κατέληξαν στον ορισμό της 

μεθοδολογίας περί κατάρτισης. Για την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, το έργο θα καλύπτει 

περιεχόμενο μεταξύ 8 συγκεκριμένων μελλοντικών 

προσανατολισμένων τομέων:  

- Δημιουργικότητα  

- Λογική Σκέψη 

- Εν συναίσθηση και συναισθηματική νοημοσύνη 

- Νοοτροπία καινοτομίας 

- Ευρεία σκέψη  

- Ομαδική εργασία / ιδέες αξιολόγησης 
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ΕΤΑΙΡΟΙ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ STEFAN CEL 

MARE OF SUCEAVA 

(ΡΟΥΜΑΝΙΑ) 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΡΑΣ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ  
(ΕΛΛΑΔΑ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

(ΕΛΛΑΔΑ) 

DANMAR Computers LLC 

(ΠΟΛΩΝΙΑ) 

E&D KNOWLEDGE 

CONSULTING (ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) 

COSMIC INNOVATIONS 

(ΚΥΠΡΟΣ) 

ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE 

ANTREPRENORIALA, 

PREGATIRE PROFESIONALA SI 

TRANSFER TEHNOLOGIC 

(ΡΟΥΜΑΝΙΑ) 

PROVINCIA DI LIVORNO 

SVILUPPO SRL (ΙΤΑΛΙΑ) 

 

 

 

 

http://engage.erasmus.site/
https://www.facebook.com/engageerasmusproject
https://twitter.com/hashtag/engage_project?src=hash
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https://danmar-computers.com.pl/en/
https://danmar-computers.com.pl/en/
http://www.ed-knowledgeconsulting.com/
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http://www.cosmic-innovations.eu/
http://www.cosmic-innovations.eu/
http://adaptromania.org/
http://adaptromania.org/
http://adaptromania.org/
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Μαθησιακές Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες Κατάρτισης – Livorno 

Έπειτα από μια εντατική περίοδο ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού περιεχομένου, η ομάδα του 

προγράμματος Engage συναντήθηκε στο Λιβόρνο 

από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου για ανταλλαγή 

γνώσεων και καλών πρακτικών ώστε να εργαστεί 

πάνω στη βελτίωση των περιεχομένων της αρχικής 

κατάρτισης. Η εβδομάδα των συνεδριάσεων 

σηματοδοτεί την έναρξη του ελέγχου των 

εξαγόμενων αποτελεσμάτων του ΙΟ1, τα 

συμπεράσματα του οποίου θα είναι διαθέσιμα για 

τους ενδιαφερόμενους φορείς.   

Στη συνάντηση είχαμε την ευκαιρία να 

επωφεληθούμε και να ανταλλάξουμε καλές 

πρακτικές κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης της 

πύλης Regione Toscana για τη ζήτηση εργασίας και 

την αντίστοιχη προσφορά. Μας επέτρεψε επίσης να 

λάβουμε γνώση των συγκεκριμένων περιορισμών 

των σημερινών λύσεων και των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Η δέσμευση της 

Περιφέρειας της Τοσκάνης στη συζήτηση σχετικά με 

την ανάπτυξη της πύλης αντιστοίχισης Engage μας 

έδωσε σημαντικούς πρακτικούς δείκτες που πρέπει 

να ενσωματωθούν στο τελικό σχήμα της πύλης 

αντιστοιχίας.  

Εικονική Πλατφόρμα 

για μελλοντική 

διάγνωση και 

βελτίωση δεξιοτήτων 

 

Πύλη αντιστοιχίας για 

σύνδεση δεξιοτήτων 

και αναγκών της 

αγοράς εργασίας 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΠΤΥΧΕΣ? 

 Η εισαγωγή μελλοντικών τεχνικών δεξιοτήτων: το πρόγραμμα θα εντοπίσει και θα βελτιώσει 

τις τεχνικές δεξιότητες οι οποίες θα είναι σημαντικές στο μέλλον. 

 Η προσαρμοσμένη κατάρτιση: Το πρόγραμμα θα καταστήσει τους επιμορφούμενους ικανούς 

να μπορούν να εντοπίσουν κενά αναφορικά με τις τεχνικές τους δεξιότητες  και να μπορούν να 

δημιουργήσουν μια εξατομικευμένη διαδρομή κατάρτισης βάσει των δεξιοτήτων τους.  

Ενθάρρυνση νέων με 
χαμηλό επίπεδο ειδίκευσης 

μέσω συμμετοχικής 
προσέγγισης 

 

Επικοινωνήστε! 
info@engage.erasmus.site 
Εγγραφείτε στο ενημερωτικό! 
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