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Ενίσχυση των βασικών ικανοτήτων των 

ενηλίκων για την προώθηση και 

ενθάρρυνση της αποτελεσματικής 

συνεργασίας μεταξύ της εκπαίδευσης 

και της αγοράς εργασίας 
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Στόχος του ENGAGE είναι να δοθεί έμφαση στη σημασία των βασικών δεξιοτήτων 

και των τεχνικών δεξιοτήτων μεταξύ ενηλίκων με στόχο τη βελτίωση των προοπτικών 

απασχόλησης. 
 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΜΑΣ! 
 

Από τον περασμένο Οκτώβρη, 

η ανάπτυξη του προγράμματος ENGAGE 

ήταν γεμάτη σκληρή δουλειά για να σας 

προσφέρει την Εικονική Πλατφόρμα για 

τη διάγνωση δεξιοτήτων και Πύλη 

Αντιστοιχίας δεξιοτήτων με την αγορά 

εργασίας.  

 
Αυτή τη στιγμή, οι εταίροι εργάζονται 

για να ολοκληρώσουν τις 

μεταφράσεις για την Εικονική 

πλατφόρμας και τις επόμενες 

εβδομάδες κάθε εταίρος θα 

αξιολογήσει την πλατφόρμα με νέους 

ενήλικες και εργοδότες.  

 
Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε την 3η 

διακρατική συνάντηση των εταίρων 

μεταξύ 9 και 10 Απρίλιου στο Ρζεσζόφ 

της Πολωνίας, όπου είχαμε την 

ευκαιρία να συζητήσουμε την 

τρέχουσα εξέλιξη του έργου, να 

θέσουμε αρμοδιότητες για τις 

μελλοντικές εργασίες ώστε να 

επιτευχθούν οι στόχοι τους 

έργου. 
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(Ελλάδα) 
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
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DANMAR Computers 
LLC (Πολωνία) 
 
E&D KNOWLEDGE 
CONSULTING 
(Πορτογαλία) 
 
COSMIC INNOVATIONS 
(Κύπρος) 
 

ASOCIATIA PENTRU  
DEZVOLTARE  
ANTREPRENORIALA,  
PREGATIRE PROFESIONALA SI  
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3η Διακρατική Συνάντηση Εταίρων Έργου στο Ρζεσζόφ της Πολωνίας 

 
 

                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Η 3η συνάντηση που φιλοξένησε ο Πολωνός 
συνεργάτης μας DANMAR Computers, 
αφορούσε την προετοιμασία για τη φάση της 
πιλοτικής εφαρμογής της Εικονικής 
πλατφόρμας και να ετοιμάσει ένα λεπτομερές 
σχέδιο για αυτό. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε 
μια τελική ανασκόπηση της πλατφόρμας και 
της Πύλης Αντιστοίχισης και να συζητήσουμε 
λεπτομερώς κάθε περιεχόμενο. Η τελική δομή 
της προσφοράς εργασίας στην Πύλη 
αντιστοιχίας συμφωνήθηκε από όλους τους 
εταίρους και θα περιλαμβάνει τα εξής: όνομα 
εργασίας, όνομα εταιρείας, τομέας, τόπος 
εργασίας, μισθός, περιγραφή θέσης εργασίας 
και μαλακές δεξιότητες. 

Όσον αφορά την πιλοτική εφαρμογή της 
πλατφόρμας, κάθε εταίρος θα δοκιμάσει 
την πλατφόρμα με 30 νέους ενήλικες και 10 
εργοδότες. Επιπλέον, συζητήθηκε ένα 
λεπτομερές σχέδιο για τις εκδηλώσεις 
προώθησης του έργου με κύριο στόχο την 
προώθηση και διάδοση των 
αποτελεσμάτων μας και τη διασφάλιση της 
εκμετάλλευσής τους.  

Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις θα 
πραγματοποιηθούν σε κάθε χώρα που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα όπου θα 
προσκληθούν εκπρόσωποι φορέων 
εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπρόσωποι 
οργανισμών που εργάζονται με νέους 
ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, εργοδότες 
και τοπικές αρχές. Η συνάντηση αφορούσε 
επίσης τη διαχείριση του έργου και τη 
συζήτηση σχετικά με το τμήμα εργασιών, 
τις δράσεις διάδοσης και τα σχέδια 
αξιολόγησης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας! 
info@engage.erasmus.site  

 

Αύξηση ‘μαλακών’ 
δεξιοτήτων΄ των νέων 

ενηλίκων που απαιτούνται 
για τη μελλοντική τους 

απασχόληση. . 

Αντιστοίχιση ‘μαλακών’ 
δεξιοτήτων με τη ζήτηση των 

εργοδοτών. 

Ενίσχυση της θέσης των νέων 
ενηλίκων στην αγορά εργασίας 
και αύξηση της αυτοεκτίμησης 

τους. 

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την Εικονική Πλατφόρμα και 
την Πύλη Αντιστοιχίας Δεξιοτήτων 

 

mailto:info@engage.erasmus.site

