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Στόχος του έργου ENGAGE είναι να δοθεί έμφαση στη σημασία των βασικών 

ικανοτήτων και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στοχεύοντας στη βελτίωση των 

προοπτικών απασχόλησης των ενηλίκων. 

. 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΜΑΣ! 
 

Από τον περασμένο Μάϊο, η ανάπτυξη του έργου ENGAGE ήταν 
γεμάτη σκληρή δουλεία για την 
ολοκλήρωση της εικονικής 
πλατφόρμας σχετικά με τη διάγνωση 
δεξιοτήτων με τις οκτώ 
εκπαιδευτικές ενότητες που στόχο 
έχουν τη βελτίωση των προσωπικών 
ικανοτήτων των νέων με χαμηλή 
ειδίκευση.  
Επί του παρόντος, κάθε εταίρος κοινοποιεί τα αποτελέσματα της 
πιλοτικής εφαρμογής και της πύλης αντιστοίχισης με 30 νέους 
και 10 εργοδότες επιχειρηματίες. Εν τω μεταξύ, οι αξιολογητές 
που διορίζονται από κάθε εταίρο ξεχωριστά αξιολογούν αυτά τα 
δύο σημαντικά εργαλεία του έργου. 
 
Επιπλέον, πραγματοποιήσαμε την 4η διακρατική συνάντηση του 
έργου στη Suceava της Ρουμανίας στις 
12 και 13 Σεπτεμβρίου. Αυτή ήταν η 
τελική διακρατική συνάντηση του 
έργου, στην οποία συζητήσαμε τις 
τελικές λεπτομέρειες των 
αποτελεσμάτων του έργου, μαζί με 
μια ανασκόπηση του τι είχε γίνει τα 
τελευταία 2 χρόνια όσον αφορά 
στόχους και στόχους. 
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4η τελική διακρατική συνάντηση των εταίρων στη Σουτσεάβα, Ρουμανία 

 
 

                                
 

Η 4η συνάντηση του έργου, την οποία 
φιλοξένησε ο συντονιστής μας, Πανεπιστήμιο 
της Σουτσεάβα, πραγματοποιήθηκε με σκοπό 
να προετοιμάσει την τελευταία φάση του 
προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης είχαμε την ευκαιρία να 
συζητήσουμε για τα αποτελέσματα της 
πιλοτικής δοκιμής και να συμφωνήσουμε με 
τις αλλαγές που προέκυψαν για την καλύτερη 
εμπειρία των χρηστών. Επιπλέον, 
συζητήθηκαν οι δραστηριότητες διαχείρισης 
του έργου οι οποίες προγραμματίστηκαν 
ανάλογα με το τέλος του προγράμματος στα 
τέλη Σεπτεμβρίου.                

Μεγάλη έμφαση δόθηκε και στη διάδοση των 

αποτελεσμάτων, καθώς ο μήνας Σεπτέμβριος 
είναι ο μήνας των πολλαπλασιαστικών 
εκδηλώσεων οι οποίες θα έχουν το 
μεγαλύτερο αντίκτυπο στο πρόγραμμα 
ENGAGE. Οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις 
πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή σε κάθε 
χώρα εταίρο που συμμετέχει στο έργο, και σε 
αυτήν συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι 
φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων, εκπρόσωποι 
οργανισμών που εργάζονται με νέους ενήλικες 
χαμηλής ειδίκευσης, εργοδότες και τοπικές 
αρχές. 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ! 
info@engage.erasmus.site  

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο! 
 

 

Αύξηση προσωπικών δεξιοτήτων 
των νέων ενηλίκων που 

απαιτούνται για τη μελλοντική 
τους απασχόληση . 

 
Αντιστοίχιση των προσωπικών 
δεξιοτήτων με τη ζήτηση των 

εργοδοτών  

 

Ενίσχυση της θέσης των νέων 
ενηλίκων στην αγορά εργασίας και 

αύξηση της αυτοεκτίμησής τους  

 

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την εικονική πλατφόρμα & 
την πύλη ταιριάσματος 
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