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Πληροφορίες για το έργο 

EAGLES  Empowering and Activating the young Generation through the Learning of Employability Skills 

 

ERASMUS+ PROJECT: Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας (Strategic Partnerships for Youth) 

ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

14 μήνες 1η Απριλίου 2016 31η Μαΐου 

2017 



Στόχος 
Στόχος 

 Καταπολέμηση της ανεργίας ανάμεσα στους νέους 

Ενίσχυση χρήσιμων δεξιοτήτων εργοδότησης 

Ενίσχυση της ανάπτυξης θετικών συναισθημάτων, της ανθεκτικότητας, της 
αισιοδοξίας και της αυτοεκτίμησης 

 

Σκεπτικό 

 Να γνωρίσουν οι νέοι ποιες είναι οι δεξιότητες που οι εργοδότες αναζητούν 

 Να μάθουν τον τρόπο για να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν αυτές τις δεξιότητες 

 

Πως; 

 Ανάπτυξη ενός καινοτόμου, πρακτικού εκπαιδευτικού πακέτου, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί  

από τους επαγγελματίες που δουλεύουν με τους νέους ανέργους.  

 

 

 



Κοινοπραξία 

 GrantXpert Consulting, Κύπρος (Συντονιστής του Έργου) 

 N. Charalambous Institute of Development Ltd, Κύπρος 

 Institute of Child Education & Psychology Europe (ICEPE), Ιρλανδία 

 Panteion University of Social and Political Sciences, Ελλάδα 

 CESIE, Ιταλία 



ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

2. Ερωτηματολόγιο προς εργοδότες στις 4 χώρες 

3. Ανάλυση δεδομένων και ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, 
επιστημονικά τεκμηριωμένου, με πρακτικές ασκήσεις 

4. Πιλοτική εκπαίδευση 10 επαγγελματιών σε κάθε χώρα (σύνολο 40 ατόμων) 

 Ειδικοί που ασχολούνται με τους νέους (youth workers), από: 

ΟΝΕΚ 

ΚΟΚΕΝ 

Υπουργείο Εργασίας 

Ιδιώτες Επαγγελματικοί Σύμβουλοι & Coaches 



ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

5. Ανατροφοδότηση για το υλικό 

 

6. Αναθεώρηση του εκπαιδευτικού υλικού 

 Διαμόρφωση του τελικού πακέτου EAGLES (παρουσιάσεις και 
εγχειρίδιο) 

 

7. Δημιουργία της online πλατφόρμας ενημέρωσης και εκπαίδευσης 

 

www.eaglesyouth.eu 



Δεξιότητες 

1 Επικοινωνία 

2 Συνεργασία 

3 Θετικότητα 

4 Ανθεκτικότητα 

5 Κριτική Σκέψη 

6 Δημιουργικότητα 

7 Αυτoεπίγνωση 

8 Εσωτερική Παρακίνηση 

Έμφαση σε 8 Δεξιότητες 











ONE THING TO REMEMBER: IMPACT! 



ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ 
 Η εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι δωρεάν και μπορεί να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε, 24/7 

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας από τους ίδιους τους νέους 

 Επίσης από youth workers, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολογισμού και HR Managers 

 Εξαιρετικό  πρόγραμμα για εισαγωγή νεοπροσληφθέντων σε μια εταιρεία 

 Πολλαπλασιαστικά οφέλη για εκατοντάδες νέους που ερχονται σε επαφή με τους 40 youth workers  

 Οι συμμετέχοντες ανάπτυξαν νέες γνώσεις και δεξιότητες, απέκτησαν νέα επαγγελματικά εφόδια 

 Βελτίωσαν την αυτογνωσία, τα επίπεδα στρες, την αντοχή, την αισιοδοξία, ώστε να μπορούν  

 να μεταφέρουν αυτές τις δεξιότητες σε άλλους νέους που αναζητούν εργασία 

 Bασικές δεξιότητες και τεχνικές για την εξάσκηση της θετικής ψυχολογίας στο χώρο εργασίας  

 Πρεσβευτές αυτής της γνώσης έτσι ώστε να επηρεάσουν νέους ανέργους και συναδέλφους 

 Βοηθούν νέους που αναζητούν εργασία να είναι πιο αποτελεσματικοί και επιτυχείς  

 Η ανάπτυξη αφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο 

 Δεξιότητες που διδάσκονται και αναπτύσσονται καθόλη τη διάρκεια της ζωής μας.  

 

 



ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΡΓΟΥ  
ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ   

 

 Η συνεργασία των 5 οργανισμών με 40 youth workers ενίσχυσε τη 
μακροπρόθεσμη τους συνεργασία και άνοιξε ένα νέο διαπολιτισμικό 
διάλογο ως προς τη δημιουργία νέων εφαρμογών και εκπαιδευτικού 
υλικού για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας.  

 

 Οι εταίροι σκοπεύουν να μεταφέρουν το νέο υλικό και τις γνώσεις σε 
άλλα κοινά έργα στους τομείς της θετικής ψυχολογίας, της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων εργοδότησης και άλλων δεξιοτήτων απαραίτων για την 
προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των νέων. 

 

 Εκπαίδευση δασκάλων για να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα, τη 
θετικότητα και την αισιοδοξία των παιδιών από μικρή ηλικία! 



Find us on Facebook  
Eagles EU 

Check our Website 
www.eaglesyouth.eu 

Σας ευχαριστώ για τη προσοχή! 
 

Σίλια Χατζηχριστοδούλου 
celia@grantxpert.eu 

 

mailto:celia@grantxpert.eu

