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Με την υποστήριξη του + Προγράμματος Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Innovade Ltd (Κύπρος), Four Elements (Ελλάδα), Catro (Βουλγαρία), Centro 
per Sviluppo Creativo Danilo Dolci (Ιταλία), Fundacao de Juventud 
(Πορτογαλία), Razvojni Center Srca Slovenije (Σλοβενία). 

 

Αναπτύχθηκε από τους εταίρους του έργου STEER με την επίβλεψη της Four 
Elements 

Παρακαλούμε αναφέρετε αυτή τη δημοσίευση ως: Πρόγραμμα STEER, 2016, 
Υποστήριξη της Μετάβασης της Νεολαίας από την Εκπαίδευση στην Απασχό-
ληση : Οδηγός Εκπαιδευτή, Four Elements, πρόγραμμα Erasmus + 

Disclaimer 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της 
έκδοσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις από-
ψεις μόνο των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυ-
νη για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέ-
χονται σε αυτήν.  



4 

Η ανεργία των νέων έχει ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο στην κοινωνία και έχει επηρεάσει ι-

διαίτερα ορισμένες χώρες της ΕΕ λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Οι μειονε-

κτούσες κοινωνικές ομάδες, όπως οι NEET (Νέοι εκτός Εκπαίδευσης, Απασχόλησης ή Κα-

τάρτισης), έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα, καθιστώντας την επανένταξή τους στην αγορά εργα-

σίας ακόμη πιο δύσκολη. Η αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και της ενσωμάτωσης των 

NEET σε κοινωνικοοικονομικό επίπεδο αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την στρατηγική 

Ευρώπη 2020 και για τις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Στις περιπτώ-

σεις αυτές, η εργασία των νέων έχει μεγάλες δυνατότητες να συμβάλει στη μετάβαση από 

την εκπαίδευση στην απασχόληση μέσω διαφορετικών διαύλων, συμπεριλαμβανομένης της 

ενδυνάμωσης των νέων, της ανάπτυξης της ζωής τους και των κοινωνικών δεξιοτήτων 

τους, της αύξησης των κινήτρων για επανένταξη στην αγορά εργασίας και της ενεργού συμ-

μετοχής.  

Το πρόγραμμα STEER στοχεύει στη διευκόλυνση της μετάβασης από την εκπαίδευση στην 

απασχόληση των NEET και των νέων ανέργων που θα επιτευχθεί μέσω της ανάπτυξη ενός 

προγράμματος κατάρτισης πλήρους κύκλου για εκπαιδευτές νεολαίας (youth workers) για το 

σχεδιασμό και την διευκόλυνση της διαδικασίας μετάβασης. Αυτός ο οδηγός θα καθοδηγήσει 

τους εκπαιδευτές νεολαίας, σύμφωνα με την αξιολόγηση των αναγκών που έχουν εντοπιστεί 

στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο: Βουλγαρία, Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία και 

Σλοβενία. Επιπλέον, θα προσδώσει κάποιο επαγγελματικό προφίλ στους εκπαιδευτές νεο-

λαίας επικυρώνοντας κατά κάποιο τρόπο την άτυπη μάθηση μέσω της δυνατότητας του πι-

στοποιητικού Youthpass. 

Στα πλαίσια του έργου STEER αναπτύχθηκε καινοτόμο υλικό βασισμένο σε ανοιχτό κώδικα, 

με ψηφιακό μαθησιακό περιεχόμενο που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του και σύμφωνα με 

τις Οδηγίες Προσβασιμότητας Περιεχομένου Web (WCAG) 2.0, έτσι ώστε να είναι προσβά-

σιμο τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτές. Επιπλέον, παρέχεται υλικό για 

οργανισμούς σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, το STEER συμβάλλει στην 

ενσωμάτωση και διάδοση της αξιοποίησης της ανοικτής και καινοτόμου εκπαίδευσης, κατάρ-

τισης και παιδαγωγικής της νεολαίας, «καθώς και στην υποστήριξη συνεργειών μεταξύ δρα-

στηριοτήτων εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, ψηφιοποίησης ποιοτικού μαθησιακού 

περιεχομένου και προώθησης της χρήσης των ΤΠΕ ως οδηγού για συστημικές αλλαγές για  

Εισαγωγή 
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την αύξηση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς 

και των πολιτικών για τη νεολαία σε όλα τα επίπεδα.» 

Έτσι, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του STEER αναμένεται να καταρτίσει και να εξειδικεύ-

σει τους νέους που εργάζονται σε θέματα νεολαίας, προσφέροντας εξατομικευμένο σχε-

διασμό και προσανατολισμό στη διαδικασία μετάβασης. Μέσω της εκπαιδευτικής διαδικα-

σίας και μετά την ολοκλήρωση του έργου, το πρόγραμμα STEER αναμένεται να βρει καινο-

τόμους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να διευκολύνει και να υποστηρίξει τη μετά-

βαση των νέων ανέργων και των NEETs από την εκπαίδευση στην απασχόληση; να συμ-

βάλλει στη μείωση των επιπέδων ανεργίας στη νεολαία και στη μείωση των κινδύνων κοι-

νωνικού αποκλεισμού. Οι νέοι θα εκπαιδευτούν στην ανάπτυξη συνεργασίας με τους 

NEETs και θα τους βοηθήσουν στη μεταβατική φάση τους έχοντας τη δυνατότητα να λά-

βουν την πιστοποίηση Youthpass.  

Μεθοδολογία 

Το πρόγραμμα σπουδών για τους νέους σε διαδικασία μετάβασης αναπτύχθηκε μέσω των 

πορισμάτων της έρευνας αξιολόγησης αναγκών, που διεξήχθη σε νέους στη Βουλγαρία, 

την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Σλοβενία. Δεδομένου ότι ο 

κύριος σκοπός του έργου είναι η κατάρτιση νέων και εκπαιδευτών νεολαίας που θα υπο-

στηρίξουν την μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση των NEET και των νέων 

ανέργων, τα κύρια ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων 

ήταν ερωτηματολόγια. Ως ομάδες-στόχοι ορίστηκαν νεαροί άνεργοι και ΝΕΕΤ που ολο-

κλήρωσαν την εκπαίδευσή τους, και φοιτητές διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου σε με-

ταβατικό στάδιο ένταξης στην αγορά εργασίας. Το πεδίο των ερωτηματολογίων ήταν να 

προσδιοριστούν οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ανεργία των νέων στις χώρες ε-

ταίρους και η μετάβαση τους από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, δη-

μιουργήθηκε μια γενική εικόνα των υπαρχουσών ευκαιριών για επαγγελματικό προσανα-

τολισμό και αξιολόγηση δεξιοτήτων στις εξεταζόμενες χώρες, ώστε να ανακαλυφθούν τα 

κενά και να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των νέων σε μεταβατική φάση.  
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Οι χώρες της κοινοπραξίας συμμετείχαν στη σύνταξη εθνικών εκθέσεων και αναλύσεων 

σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των NEET και των νέων ανέργων, τα εμπόδια και τα 

ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές νεολαίας όταν συνεργάζονται με τους NEET, 

καθώς και την κατάσταση που επικρατεί σε θέματα απασχόλησης. Οι εκθέσεις τεκμηρίωσαν 

τις εθνικές πολιτικές και αναλύθηκαν για να διευκολύνουν τη μετάβαση των NEET και των 

νέων ανέργων από την εκπαίδευση στην απασχόληση. Όλα τα συμπεράσματα ενσωματώνο-

νται σε μια τελική έκθεση που έθεσε τη βάση για το πλαίσιο του έργου STEER και την ανά-

πτυξη εκπαιδευτικού υλικού κατάρτισης. 

Η κατάσταση επιδεινώθηκε σε ορισμένες χώρες λόγω της οικονομικής κρίσης, γεγονός που 

επηρέασε την αύξηση των ποσοστών ανεργίας και την απώλεια των «παραδοσιακά ανδρικών 

επαγγελμάτων» σε χώρες όπως η Ελλάδα, για παράδειγμα. Επιπλέον, είναι ιδιαιτέρως ανησυ-

χητική η κατάσταση που σχετίζεται με τους νέους που χαρακτηρίζονται ως NEET. Η Βουλγα-

ρία και η Ελλάδα έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των NEET στην Ευρώπη, όπου αφορά κυρίως 

τις ηλικίες μεταξύ 19-24 ετών, που αποτελούν κρίσιμη χρονική περίοδο για την παραγωγική 

ζωή ενός νεαρού ατόμου, και τις ομάδες μειονοτήτων συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των 

μεταναστών. Επιπλέον, η ένταξη των NEET στην κοινωνία, απαιτεί συγκεκριμένες στρατηγικές 

και ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους, οι οποίοι συχνά δεν διατίθενται λόγω οικονομικών 

δυσχερειών. Οι NEET αντιμετωπίζουν συνολικά άλλες δυσκολίες, όπως η έλλειψη ευκαιριών 

χρηματοδότησης για επιχειρηματικότητα των νέων, η έλλειψη προγραμμάτων καθοδήγησης, η 

έλλειψη εμπειρίας και η μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ των προσόντων και των αναγκών της α-

γοράς εργασίας. Όπως έδειξαν τα αποτελέσματα της έρευνας, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανη-

Η προαναφερθείσα έρευνα κατέληξε σε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα σχετικά με την κατά-

σταση της ανεργίας των νέων στις έξι συμμετέχουσες χώρες. Τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των 

νέων είναι σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με τα γενικά ποσοστά ανεργίας, όπως δείχνει η 

έρευνα, δημιουργώντας περιορισμένες ευκαιρίες και γενικές επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της 

ζωής τους. Η ανεργία των νέων είναι υψηλότερη στις ομάδες νέων με χαμηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο. Ο αυξημένος αριθμός νέων ανέργων μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες μακροπρόθε-

σμα τόσο για τις αγορές εργασίας όσο και για τους ίδιους τους νέους που χαρακτηρίζονται συ-

χνά ως η "χαμένη γενιά". Η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που 

οφείλονται στη γήρανση του πληθυσμού και που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην παραγωγικό-

τητα ορισμένων χωρών, ιδίως όταν μεγάλος αριθμός νέων παραμένει άνεργος για μεγάλα χρο-

νικά διαστήματα, προκαλώντας σημαντικές συνέπειες και απώλεια ανθρωπίνου κεφαλαίου. Πέ-

ρα από τα απλά οικονομικά δεδομένα, πρέπει να εξετάσουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτού 

του φαινομένου όσον αφορά την απεμπλοκή από την αγορά εργασίας και την κοινωνία, την απο-

μόνωση, τους κινδύνους για την υγεία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Γενική επισκόπηση 
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συχητική σε ορισμένες χώρες και συχνά οι καθορισμένες στρατηγικές για την αντιμετώπιση 

της ανεργίας των νέων είναι περιορισμένες. Ορισμένες από τις συμμετέχουσες χώρες δεν 

διαθέτουν εθνική στρατηγική για τη νεολαία και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο βασίζεται σε 

βραχυπρόθεσμες ενεργητικές πολιτικές και επιδοτούμενα προγράμματα που δεν μπορούν να 

αντιμετωπίσουν διαρθρωτικά προβλήματα ανεργίας. Αυτό απαιτεί την ανάπτυξη νέων στρατη-

γικών που θα επικεντρωθούν σε πραγματικά προβλήματα όπως η ανεργία των νέων, η κοινω-

νική ένταξη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η διαπολιτισμική κατανόηση, καθώς και ο σχεδια-

σμός και η παροχή στοχοθετημένων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η αναντιστοιχία των προσόντων και των εκπαι-

δευτικών κενών είναι οι κύριοι λόγοι ανεργίας, δεδομένου ότι η παροχή εθνικής στήριξης εί-

ναι ανεπαρκής. Αυτό επιβεβαιώνει τις θεσμικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών-

εταίρων, αλλά δείχνει επίσης την έλλειψη πολιτικών και μέτρων που αποσκοπούν ιδιαίτερα 

στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας των νέων. Οι πιο κοινές προκλήσεις που 

αντιμετωπίζουν οι νέοι είναι η αναντιστοιχία των προσόντων, οι οικονομικοί περιορισμοί, η 

ανυπαρξία χρηματοδότησης για νέους επιχειρηματίες, η έλλειψη πρακτικής εξάσκησης και ευ-

καιρίες επαγγελματικής εμπειρίας. Αυτό σημαίνει ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στις εξεταζό-

μενες χώρες δεν παρέχουν στοχευμένα κατάρτιση που να ανταποκρίνεται στις εργασιακές 

απαιτήσεις ή ότι οι εθνικές στρατηγικές δεν καλύπτουν προγράμματα υποχρεωτικής πρακτι-

κής άσκησης ως μέρος των εθνικών προγραμμάτων σπουδών σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπε-

δα. Αυτό αποτελεί το κύριο εμπόδιο για τη νεολαία όταν αναζητά εργασία ή προσπαθεί να κά-

νει τη μετάβαση από την εκπαίδευση στην απασχόληση.  

 

Η ανάγκη δημιουργίας περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης για τη νεολαία και για τη λήψη 

πιστοποιημένων μαθημάτων κατάρτισης διαπιστώθηκε σε όλες τις εξεταζόμενες χώρες. Αυ-

τό που εντοπίστηκε και γενικά συμφωνήθηκε ήταν η ανάγκη δημιουργίας επιχειρηματικών ευ-

καιριών, ιδίως σε χώρες όπου οι νέες θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες και η επιχειρημα-

τικότητα είναι αδιέξοδο. Τα χρήσιμα μέτρα που θα μπορούσαν να μειώσουν ή να αντιμετωπί-

σουν την ανεργία θα πρέπει να συνεπάγονται επιχορηγούμενα προγράμματα  απασχόλησης και 

πρακτικής άσκησης σε συνδυασμό με καθοδήγηση και επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Η εργασία των νέων (youth work) παρουσιάζει επίσης κενά σε σχέση με τα θεσμικά πλαίσια 

που καθορίζουν τον ρόλο της εργασίας των νέων καθαυτή, καθώς και την κατάλληλη εκπαί-

δευση και κατάρτιση των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας, οι οποίες θα μπορούν να στοχεύ-

ουν συγκεκριμένα στις τρέχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Ως εκ τούτου, όπως ανα-

φέρεται και στην έρευνα, ο ρόλος των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας ενισχύθηκε κατά τη 

διάρκεια της κρίσης και ο ρόλος τους σε πολλές περιπτώσεις υποκαθιστά τις διατάξεις περί 

δημόσιας πρόνοιας που πρέπει να υπάρχουν στην πρώτη θέση. 
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Ένα επαναλαμβανόμενο θέμα ήταν ότι οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν σε κοινωνικές δραστη-

ριότητες και να είναι σε θέση να προσαρμόσουν την άτυπη μάθηση στις ατομικές ανάγκες, 

καθώς και να αναπτύξουν νέες κοινωνικές δεξιότητες που θα διευκολύνουν τη μετάβασή 

τους στην απασχόληση. Ένα νέο κίνητρο για τους νέους είναι να χρησιμοποιήσουν την εργα-

σία των νέων (youth work) και ειδικά μαθήματα για να καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες, 

προσαρμοσμένες στις δικές τους εκπαιδευτικές διαφορές. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες 

νέους στην έρευνα, ανέφεραν επιπλέον την σημασία του εντοπισμού των ισχυρών και αδύνα-

μων σημείων τους και την ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Στα πλαίσια του έργου STEER έχει σχεδιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για 

νέους και εργαζομένους σε θέματα νεολαίας για τον σχεδιασμό μετάβασης των NEETs και α-

νέργων νέων. Το πρόγραμμα κατάρτισης του STEER βασίζεται σε μαθήματα που προτείνονται 

μέσω μιας έκθεσης εκτίμησης αναγκών για ανέργους, βασισμένης σε πρωτογενή έρευνα που 

θα μπορούσε να διευκολύνει τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας.  

Η έρευνα που διεξήχθη δείχνει ότι ένας μεγάλος αριθμός νέων δεν έχει συμμετάσχει ποτέ σε 

δραστηριότητες νέων και ένα ποσοστό από αυτούς δεν μπορεί να καθορίσει τη συμμετοχή του 

σε τέτοιες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι από τους νέους θεωρούν ότι οι 

κοινωνικομορφωτικές δραστηριότητες μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην εξεύρεση εργασί-

ας και συγκεκριμένα μπορούν να βοηθήσουν στην επανένταξη τους στην αγορά εργασίας. Ι-

διαίτερα τα μαθήματα που θεωρήθηκαν ως τα πιο σημαντικά ήταν: 

Τα μαθήματα κατάρτισης θα πρέπει να επικεντρώνονται περισσότερο σε συμβουλευτική για 

θέματα καριέρας και καθοδήγησης. Η διαδικασία αυτή πρέπει να καλλιεργηθεί από τα πρώτα 

στάδια, ώστε να προετοιμαστούν οι νέοι για την αγορά εργασίας. Η στρατηγική κατάρτισης θα 

πρέπει επίσης να περιλαμβάνει προσαρμοσμένα μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς, 

τα οποία επίσης αποσκοπούν στην κάλυψη των ιδιαίτερων κενών που εντοπίστηκαν κατά την 

έρευνα. Κάποιοι από τους νέους δεν διαθέτουν ψηφιακές ικανότητες, γνώσεις ξένων γλωσσών, 

κίνητρα και πρωτοβουλίες λήψης αποφάσεων, τεχνικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα 

μπορούσαν να τους βοηθήσουν σημαντικά στη βελτίωση των προοπτικών σταδιοδρομίας τους. 

 

Παρά τις διαφορετικές ανάγκες και τις δεξιότητες που αναφέρθηκαν, επισημάνθηκε ότι οι μέ-

ντορες πρέπει να έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προκειμένου να παρέχουν καθοδήγηση 

σε νέους σε διαδικασία μετάβασης. Ένα χρήσιμο σημείο ήταν ότι εκπαιδευτές νεολαίας πρέπει 

να έχουν αίσθηση πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, ακολουθούμενη από ψηφιακές ικα-

νότητες και μετάδοση ικανοτήτων γνώσης. Η πολιτιστική ευαισθητοποίηση αποτελεί επίσης 

βασική συνιστώσα για όσους επιλέγουν να απασχολούνται σε φορείς οργανώσεων νέων και α-

ναλαμβάνουν τέτοιον ρόλο. 

Ψηφιακές δεξιότητες και πιστοποίηση Youthpass 



9 

Στην πραγματικότητα, οι νέοι χρειάζονται εξωτερική υποστήριξη αναφορικά με τις προοπτι-

κές σταδιοδρομίας, κατάρτισης και τακτικές συμβουλές κατά την αναζήτηση απασχόλησης. Ο 

επαγγελματικός προσανατολισμός θεωρείται ανεπαρκής κατά τη φάση μετάβασης από την εκ-

παίδευση στην εργασία. 

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο STEER αναπτύσσει 

καινοτόμες μεθόδους χρησιμοποιώντας την 

πιστοποίηση Youthpass για τη διευκόλυνση 

της μετάβασης των νέων ανέργων και των 

NEET στην αγορά εργασίας; για την μείωση 

των επιπέδων ανεργίας και του κινδύνου κοι-

νωνικού αποκλεισμού για τις ομάδες-στόχους 

και την εκπαίδευση των νέων  για εξατομικευ-

μένη μετάβαση σε όσους έχουν ανάγκη.  

Τέλος, οι μέντορες και όσοι απασχολούνται  

σε φορείς νεολαίας που είναι έτοιμοι να βοη-

θήσουν στις συνεδριάσεις καθοδήγησης και 

άλλες δραστηριότητες του STEER, θα πρέ-

πει να διαθέτουν διαφορετικές ικανότητες 

σύμφωνα με την κατάταξη του Youthpass. 

Αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι να 

έχουν την αίσθηση  πρωτοβουλίας και επι-

χειρηματικού πνεύματος, καθώς και την ικα-

νότητα μάθησης. Επιπλέον, οι ψηφιακές και 

κοινωνικές ικανότητες μπορούν να βοηθήσουν τους νέους στην μεταβατική περίοδο λόγω του 

ότι απαιτούνται ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας όπως και οι ικανότητες δικτύωσης, συνεργασί-

ας και ομαδικής εργασίας. 

• Καθοδήγηση και συμβουλευτική σταδιοδρομίας 

• Ανάπτυξη διαχειριστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων 

• Προσδιορισμός των δυνατών και αδύναμων σημείων των 
συμμετεχόντων 

• Mentoring 
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Οι ενότητες που θα παρουσιαστούν σε αυτόν τον οδηγό έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τις 

βασικές ικανότητες που κρίθηκαν απαραίτητες για τους νέους και εκπαιδευτές νεολαίας. Η 

επιτυχής ολοκλήρωση της εκπαίδευσης θα προσφέρει ευκαιρίες για την πιστοποίηση Youth-

pass. Η πιστοποίηση Youthpass, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής για την προώθηση της αναγνώρισης της άτυπης μάθησης. Διατίθεται για έργα που χρη-

ματοδοτούνται από τα προγράμματα Erasmus +: Νεολαία σε Δράση (2014-2020) και Νεολαία 

σε Δράση (2007-2013). Το πιστοποιητικό Youthpass παρέχει μια περιγραφή των δραστηριο-

τήτων που έχει γίνει μαζί με τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις δεξιότητες που αποκτήθη-

καν από τους συμμετέχοντες στην εκπαίδευση, που στηρίζονται σταθερά στις αρχές της 

άτυπης εκπαίδευσης και μάθησης. 

Η εργασία των νέων έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της μάθησης 

και της μετάβασης των νέων από την εκπαίδευση στην εργασία και στην επανένταξη στην 

αγορά εργασίας, παρέχοντας ευκαιρίες για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και κοινωνικής 

ένταξης. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία προσδιορίζει την απασχόληση και την κοι-

νωνική ένταξη ως βασικές ανησυχίες και σημαντικές προτεραιότητες για την ενεργό συμμε-

τοχή των νέων στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Η άτυπη μάθηση συμβάλλει ευρέως στην προ-

σωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη, την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και την απα-

σχολησιμότητα των νέων. Το Youthpass βασίζεται σε βασικές ικανότητες που σηματοδο-

τούν την πρόοδο προς την πληρέστερη αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τη 

νεολαία σε επίπεδο ΕΕ.  

Παρέχει ένα πολύτιμο εργαλείο για τους νέους και εκπαιδευτές νεολαίας εν γένει, ενθαρρύνο-

ντας τη συμμετοχή στην κοινωνία; το χώρο για μάθηση και ενισχύει τη συμβολή της άτυπης 

εκπαίδευσης στην μαθησιακή διαδικασία συγκεντρώνοντας τους πόρους, το ανθρώπινο δυναμι-

κό, τα εργαλεία και τις μεθόδους. Επιπλέον, το Youthpass συμβάλλει στην ενίσχυση της κοι-

νωνικής αναγνώρισης της δραστηριοτήτων νέων παρέχοντας ένα πανευρωπαϊκό εργαλείο επι-

κύρωσης. Επιπλέον, η εργασία για τους νέους και η άτυπη μάθηση διαδραματίζουν αναπόσπα-

στο ρόλο στη ζωή των νέων, αυξάνοντας τις ευκαιρίες απασχόλησης και ενθαρρύνοντας την 

ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην προσωπική ανάπτυξη των ατόμων. Οι νέοι μπορούν να α-

ποκτήσουν εμπειρία, μέσω αλληλεπίδρασης με διάφορους παράγοντες και ανθρώπους, να ανα-

πτύξουν τις τεχνικές δεξιότητές τους και να έχουν τη δυνατότητα να έχουν ενεργό ρόλο στην 

κοινωνία και στην αγορά εργασίας.  
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Επικοινωνία 
στη μητρική 
γλώσσα 

1. Αρθρώστε σκέψεις και ιδέες 
χρησιμοποιώντας αποτελεσμα-
τικά τις προφορικές, γραπτές 
και μη λεκτικές επικοινωνια-
κές δεξιότητες σε διάφορες 
μορφές και πλαίσια.  
 
2. Ακούστε αποτελεσματικά 
για να αποκωδικοποιήσετε 
έννοιες (γνώση, αξίες, στάσεις, 
προθέσεις).  
 
3. Χρησιμοποιήστε την επικοι-
νωνία για πολλαπλούς σκο-
πούς (για ενημέρωση, διδασκα-
λία, κίνητρα) και σε ποικίλα 
περιβάλλοντα. 

S1. Ικανότητα να κατανοούν και να ερμηνεύουν 
έννοιες, συναισθήματα, γεγονότα ή απόψεις 
στην προφορική μορφή.  

S2. Δυνατότητα κατανόησης και ερμηνείας εν-
νοιών, συναισθημάτων, γεγονότων ή απόψεων 
σε γραπτή μορφή. 

S3. Δυνατότητα έκφρασης εννοιών, συναισθη-
μάτων, γεγονότων ή απόψεων σε προφορική 
μορφή.  

S4. Δυνατότητα έκφρασης εννοιών, συναισθη-
μάτων, γεγονότων ή απόψεων σε γραπτή μορφή.  

S5. Ικανότητα ερμήνευσης του κόσμου και συ-
σχέτισης με άλλους.  

S6. Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με κατάλληλο 
και δημιουργικό τρόπο σε κάθε περίπτωση. 

Επικοινωνία 
σε ξένες 
γλώσσες 

1. Αρθρώστε σκέψεις και ιδέες 
αποτελεσματικά σε μια ξένη 
γλώσσα, σε μια ποικιλία μορ-
φών και πλαισίων. 
 
2. Ακούστε αποτελεσματικά 
την αποκωδικοποίηση των εν-
νοιών. 
 
3. Χρησιμοποιήστε την επικοι-
νωνία για πολλαπλούς σκο-
πούς και σε ξένα περιβάλλο-
ντα. 

S1. Ικανότητα να κατανοούν και να ερμηνεύουν 
έννοιες, συναισθήματα, γεγονότα ή απόψεις 
στην προφορική μορφή. 

S2. Δυνατότητα κατανόησης και ερμηνείας εν-
νοιών, συναισθημάτων, γεγονότων ή απόψεων 
σε γραπτή μορφή. 

S3. Δυνατότητα έκφρασης εννοιών, συναισθη-
μάτων, γεγονότων ή απόψεων σε προφορική 
μορφή. 

S4. Δυνατότητα έκφρασης εννοιών, συναισθη-
μάτων, γεγονότων ή απόψεων σε γραπτή μορφή. 

S5. Ικανότητα ερμήνευσης του κόσμου κόσμο 
και συσχέτισης με άλλους. 

S6. Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με κατάλληλο 
και δημιουργικό τρόπο σε κάθε περίπτωση. 

S7. Γνώση λεξιλογίου, γραμματικής και γλώσ-
σας. 

S8. Εκτίμηση της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. 
Δυνατότητα χρήσης τεχνικής γλώσσας ανάλογα 
με το πεδίο εργασίας. 

S9. Δυνατότητα χρήσης τεχνικής γλώσσας 

Οι βασικές ικανότητες που ορίζονται στο Youthpass πρέπει να παρέχονται εξίσου σε όλους 

τους ευρωπαίους πολίτες που προάγουν την προσωπική ολοκλήρωση, την κοινωνική 

ένταξη, τους ενεργούς πολίτες και την απασχόληση. 



12 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Μαθηματική 
ικανότητα και 
βασικές ικα-
νότητες στην 
επιστήμη και 
την τεχνολο-
γία 

1. Αποδεικνύει τη επιχειρηματολογία με 
αριθμούς και άλλες μαθηματικές έννοιες. 
 
2. Επιδεικνύει την ικανότητα να αξιολογεί-
τε τις επιστημονικές και αριθμητικές πλη-
ροφορίες με βάση τις πηγές και τις μεθό-
δους που χρησιμοποιούνται για την παρα-
γωγή του. 
 
3. Δείχνει την ικανότητα να αξιολογείτε τα 
επιστημονικά επιχειρήματα βάσει αποδει-
κτικών στοιχείων και να εφαρμόζετε τα 
συμπεράσματα από τέτοια επιχειρήματα με 
τον κατάλληλο τρόπο. 

S1. Δυνατότητα χρησιμοποίησης 
δομημένης σκέψης για την επίλυση 
προβλήματος σε κάθε περίσταση. 

S2. Κατανόηση μαθηματικών όρων 
και εννοιών και καθώς και τρόπων 
εφαρμογής του. 

S3. Γνώση των βασικών αρχών του 
φυσικού κόσμου, των επιστημονικών 
εννοιών, των μεθόδων και των τε-
χνολογικών διαδικασιών  

S4. Ανάγνωση αριθμητικής 
(ικανότητα εκτέλεσης βασικών υπο-
λογισμών)   

  

Ψηφιακή ικα-
νότητα 

1. Εφαρμογή τεχνολογικών αποτελεσμά-
των: η τεχνολογία ως εργαλείο έρευνας, 
οργάνωσης, αξιολόγησης και επικοινωνίας 
πληροφοριών. 
 
2. Χρησιμοποίηση κατάλληλων ψηφιακών 
τεχνολογιών, εργαλείων επικοινωνίας/
δικτύωσης και κοινωνικών μέσων για να 
έχετε πρόσβαση, να διαχειριστείτε, να εν-
σωματώσετε, να αξιολογήσετε και να δη-
μιουργήσετε πληροφορίες για να λειτουρ-
γήσετε με επιτυχία σε ένα δεδομένο περι-
βάλλον. 
 
3. Θεμελιώδη κατανόηση των δεοντολογι-
κών και νομικών θεμάτων που αφορούν 
την πρόσβαση και τη χρήση των τεχνολο-
γιών της πληροφορίας. 

S1. Κρίσιμη χρήση της τεχνολογίας 
των πληροφοριών για την εργασία 

S2. Βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ 

S3. Κατανόηση του ρόλου, των ευ-
καιριών και των κινδύνων που σχε-
τίζονται με τις ΤΠΕ στην καθημερι-
νή ζωή. 

S4.Η ικανότητα χρήσης και χειρι-
σμού τεχνολογικών εργαλείων και 
μηχανών. 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Μαθαίνω να 
μαθαίνω 

1. Επιδεικνύετε ενδιαφέρον για δια βίου 
μάθηση. 
 
2. Να είστε αυτοδίδακτος εκπαιδευόμε-
νος: προχωρήστε πέρα από τη βασική 
γνώση δεξιοτήτων για να εξερευνήσετε 
και να επεκτείνετε τη δική σας μάθηση 
και ευκαιρίες για να αποκτήσετε πείρα. 
 
3. Επιδεικνύετε πρωτοβουλία για την 
προώθηση των διαφόρων επιπέδων δε-
ξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο. 
 
4. Να κρίνεται θετικά τις εμπειρίες του 
παρελθόντος προκειμένου να επιτευχθεί 
μελλοντική πρόοδος. 

S1. Ικανότητα να επιδιώκουν και να 
επιμένουν σε διαφορετικά είδη μάθη-
σης.  

S2. Προσδιορισμός διαθέσιμων ευ-
καιριών.  

S3. Ικανότητα απόκτησης και αφο-
μοίωσης νέων γνώσεων, δεξιοτήτων 
και προσόντων που απαιτούνται για 
τους επιδιωκόμενους στόχους για 
καριέρα.   

Κοινωνικές και 
πολιτικές δε-
ξιότητες 

1. Εργαστείτε αποτελεσματικά σε πολυε-
θνική ομάδα. 
 
2. Σεβαστείτε και συνειδητοποιήστε τις 
πολιτισμικές διαφορές και εργάζονται α-
ποτελεσματικά με ανθρώπους από μια 
σειρά κοινωνικών και πολιτιστικών πεδί-
ων. 
 
3. Να είστε ανεκτικοί και να απαντάτε 
ανοιχτά σε διαφορετικές ιδέες και αξίες. 
 
4. Χρησιμοποιήστε κοινωνικές και πολιτι-
στικές διαφορές για να δημιουργήσετε 
νέες ιδέες και να αυξήσετε την καινοτο-
μία και την ποιότητα της εργασίας.  

S1. Δυνατότητα αποτελεσματικής 
αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώ-
πους. 

S2. Ικανότητα προσαρμογής σε μια 
μεταβαλλόμενη κατάσταση με ευελι-
ξία και δυνατότητα εργασίας υπό 
συνθήκες πίεσης. 

S3. Δυνατότητα αποτελεσματικής 
συνεργασίας και συνεργασίας με άλλα 
μέλη της ομάδας. 
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ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕΤ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

Πολιτιστική 
συνείδηση και 
έκφραση  

1. Εργαστείτε αποτελεσματικά σε πολυ-
πολιτισμικές ομάδες.  
 
2. Να σέβεστε και να γνωρίζετε τις πο-
λιτισμικές διαφορές και να εργάζεστε α-
ποτελεσματικά με ανθρώπους από δια-
φορετικό φάσμα κοινωνικού και πολιτι-
στικού περιβάλλοντος.  
 
3. Να είστε ανεκτικοί και «ανοιχτοί» σε 
διαφορετικές ιδέες και αξίες.  
 
4. Χρησιμοποιήστε κοινωνικές και πολι-
τιστικές διαφορές για να δημιουργήσετε 
νέες ιδέες και να αυξήσετε τόσο την και-
νοτομία όσο και την ποιότητα της εργασί-
ας.  
 
 

S1. Ευαισθητοποίηση της τοπικής, ε-
θνικής, ευρωπαϊκής πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς και της σημασίας τους για 
τον κόσμο 

S2. Βασικές γνώσεις της σύγχρονης 
κουλτούρας 

S3. Κατανόηση της πολιτιστικής πολυ-
μορφίας 

 

  

Αίσθηση 
πρωτοβουλίας 
και επιχειρη-
ματικότητας 

1. Εργαστείτε αποτελεσματικά σε πολυ-
πολιτισμικές ομάδες.  
 
2. Να σέβεστε και να γνωρίζετε τις πο-
λιτισμικές διαφορές και να εργάζεστε α-
ποτελεσματικά με ανθρώπους από δια-
φορετικό φάσμα κοινωνικού και πολιτι-
στικού περιβάλλοντος.  
 
3. Να είστε ανεκτικοί και «ανοιχτοί» σε 
διαφορετικές ιδέες και αξίες.  
 
4. Χρησιμοποιήστε κοινωνικές και πολι-
τιστικές διαφορές για να δημιουργήσετε 
νέες ιδέες και να αυξήσετε τόσο την και-
νοτομία όσο και την ποιότητα της εργασί-
ας.  

S1. Ικανότητα να μετατραπεί μια ιδέα 
σε δράση  

S2. Δημιουργικότητα/καινοτομία  

S3. Δυνατότητα προγραμματισμού και 
διαχείρισης εργασιών  

S4. Ανεξαρτησία  

S5. Κίνητρο  

S6. Αποφασιστικότητα 
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Οι νέοι άνεργοι χρειάζονται νέες μαθησιακές προσεγγίσεις, οι οποίες θα συνδυάζουν τις τυ-

πικές με τις άτυπες μεθόδους εκπαίδευσης και τις συνήθεις μεθόδους όπως καθοδήγηση, 

συμβουλευτική, επαγγελματικό προσανατολισμό, που μπορούν να προσφέρουν εναλλακτικές 

και διεξόδους για την απασχόληση και την αγορά εργασίας. Αυτή η νέα προσέγγιση μπορεί να 

αποδειχθεί συστηματική όσον αφορά την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και την αποφυ-

γή της αναντιστοιχίας των προσόντων και των κενών στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας 

την ομαλότερη μετάβαση από το σχολείο στην εργασία, ιδίως για τους νέους με χαμηλότερα 

προσόντα. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, έχει σχεδιαστεί ένα πλαίσιο κατάρτι-

σης και ένα πρόγραμμα σπουδών, δομημένο στις ακόλουθες ενότητες:   
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Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν: 

 Να αποκτήσουν μια εικόνα για τα κοινωνικό-
οικονομικά και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
των NEETs 

 Να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητες και τις 
ανάγκες των νέων μεταναστών 

 Να είναι προετοιμασμένοι να ασχοληθούν με 
νέους από μειονεκτικό περιβάλλον 

 Να ξεπεράσουν τα στερεότυπα και τις προ-
καταλήψεις για τους ΝEETs και ομάδες με-
ταναστών 

 Na αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά με δια-
φορετικές κοινωνικές ομάδες, λαμβάνοντας 
υπόψη μια διαφορετική προσέγγιση του πρέ-
πει να ακολουθηθεί 

 Να σκεφτούν αποτελεσματικές στρατηγικές 
για την ενδυνάμωση των νέων που χρειάζο-
νται προσωπικό και επαγγελματικό προσανα-
τολισμό 

Στόχοι ενότητας 

Ενότητα 1: Εργασία με 
τους NEETs 
 
Ενότητα 2: Συνεργασία με 
νέους από μειονοτικές 
ομάδες 
 
Ενότητα 3: Ξεπερνώντας 
τα στερεότυπα, τις 
γενικεύσεις και τις 
προκαταλήψεις 
 
Ενότητα 4: Αποφυγή/ 
υπέρβαση φραγμών 
επικοινωνίας 
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Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν: 

 Να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τον ρόλο 
και τις ευθύνες τους ως μέντορες 

 Να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους 
καθοδηγούμενους τους καθώς και να μετα-
φέρουν τις γνώσεις τους στους εκπαιδευό-
μενους τους mentees) 

 Na μάθουν πώς να μαθαίνουν αποτελεσματι-
κά και να μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις με 
τη μορφή δεξιοτήτων στους εκπαιδευόμε-
νους τους  

 Να είναι έμπειροι στην ενδυνάμωση των με-
λών τους 

 Να είναι σε θέση να αυτοδιαμορφώνονται  
κατά την διαδικασία και να βελτιώνονται στο 
ρόλο τους ως μέντορες 

Στόχοι ενότητας 

Ενότητα 1: Γίνε Μέντορας 
 
Ενότητα 2: Ικανότητες 
επικοινωνίας 
 
Ενότητα 3: Τεχνικές 
Μάθησης 
 
Ενότητα 4: Εμψύχωση 
των NEETs 
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Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν: 

 Να βοηθήσουν τους NEETs να αναλύσουν 
την ατομική τους κατάσταση, τις προσδοκίες 
και τους προσωπικούς τους στόχους μέσα 
από τον προσδιορισμό των ισχυρών και αδύ-
νατων τους σημείων (Ανάλυση SWOT) 

 Να υποστηρίξουν τους NEETs στην αντιμε-
τώπιση των εμποδίων για την μετάβαση στην 
απασχόληση παρέχοντας επαγγελματικό 
προσανατολισμό και επιλογή καριέρας 

 Να καθοδηγήσουν τους ΝEETs επικεντρώ-
νοντάς ατομικά και θέτοντας στόχους 

 Να εκπαιδεύσουν τους ΝΕΕΤs για την διαδι-
κασία εύρεσης εργασίας (CV και συνεντεύ-
ξεις) 

Στόχοι ενότητας 
Ενότητα 1: Προσδοκίες, 
προσωπικοί στόχοι και 
Ανάλυση SWOT των 
NEETs 
 
Ενότητα 2: 
Επαγγελματικός 
προσανατολισμός και 
επιλογή σταδιοδρομίας για 
την υπέρβαση των 
φραγμών στην 
απασχόληση 
 
Ενότητα 3: Ανάπτυξη 
μεμονωμένων σχεδίων και 
στόχων 
 
Ενότητα 4: Προετοιμασία 
για διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων εργασίας 
(βιογραφικό σημείωμα και 
συνεντεύξεις)  
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Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν: 

 Na κατανοήσουν την έννοια των βασικών και 
τεχνικών δεξιοτήτων και να τις μεταφέρουν 
στους mentees 

 Na χρησιμοποιήσουν στρατηγικές αξιολόγη-
σης για τους NEETs 

 Να αναπτύξουν στρατηγικές για την διαχεί-
ριση της επιμονής και της συναισθηματικής 
νοημοσύνης 

 Να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά των 
τεχνικών δεξιοτήτων 

 Να εφαρμόσουν αυτές τις γνώσεις για να α-
ναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες 

Στόχοι ενότητας 
Ενότητα 1: Βασικές 
ικανότητες και τεχνικές 
δεξιότητες 
 
Ενότητα 2: Μέθοδοι 
αυτοαξιολόγησης των 
NEET 
 
Ενότητα 3: Μαθαίνω να 
μαθαίνω-βασική 
κατανόηση, προστιθέμενη 
αξία, μέθοδοι 
 
Ενότητα 4: Βασικές 
ικανότητες στην αγορά 
εργασίας (π.χ. 
Ανθεκτικότητα και 
Συναισθηματική 
Νοημοσύνη) 
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Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν: 

 Να κατανοήσουν τι είναι το  κοινωνικό κεφά-
λαιο και ποια η σημασία του στην κοινωνία 
σήμερα (κοινότητα/κοινωνικό κεφάλαιο/
κοινωνία). Να ταξινομήσουν διαφορετικές 
ομάδες κοινωνικών δεξιοτήτων και των χα-
ρακτηριστικών τους. 

 Να περιγράψουν τα στοιχεία δικτύωσης, τρό-
πους σύνδεσης (κοινωνική νοημοσύνη), να 
γνωρίσουν την αποτελεσματική συνεργασία 
με άλλους και καλά παραδείγματα επικοινω-
νίας. 

 Οι mentors πρέπει να είναι σε θέση να βοη-
θούν τους mentees να βελτιώσουν τις επι-
κοινωνιακές δεξιότητές τους (δεξιότητες 
ακρόασης). Η ενότητα θα παρέχει τεχνικές 
διαχείρισης διενέξεων στο χώρο εργασίας 
και την καθημερινή ζωή. 

Στόχοι ενότητας 

Ενότητα 1: Σημασίας της 
κοινωνίας και του 
κοινωνικού κεφαλαίου  
 
Ενότητα 2: Πώς να 
δημιουργήσετε ένα δίκτυο 
και πώς να αλληλεπιδράτε 
με άλλους 
 
Ενότητα 3: Επικοινωνία 
και διαχείριση των 
συγκρούσεων 
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Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν: 

 Να περιγράψουν τι είναι το επιχειρηματικό 
πνεύμα και πώς να το μεταφέρουν σε έναν 
mentee 

 Na αξιολογήσουν τις δυνατότητες επιχειρη-
ματικότητας ενός mentee 

 Να αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικές με την 
επιχειρηματικότητα, όπως η επιμονή, η προ-
ορατική στάση, η αναζήτηση και αναγνώριση 
ευκαιριών, η αποφυγή κινδύνων και η δη-
μιουργική σκέψη στους mentees. 

 Na εφαρμόζουν τον Καμβά Επιχειρηματικού 
Μοντέλου 

 Να περιγράψουν τους διαφορετικούς τρό-
πους χρηματοδότησης για νέους επιχειρημα-
τίες 

Στόχοι ενότητας 
 
Ενότητα 1: Εισαγωγή των 
NEETs στην 
επιχειρηματικότητα  
 
Ενότητα 2: Ανάπτυξη και 
εμπλουτισμός των 
επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων των NEETs  
 
Ενότητα 3: Πρακτική 
μέθοδος μεταφοράς της 
ιδέας σε επιχειρηματικό 
μοντέλο  
 
Ενότητα 4: 
Χρηματοδότηση 
Επιχειρηματικότητας για 
τους NEETs  
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Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν: 

 Να γνωρίζουν περισσότερα σχετικά με τις 
τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. 
Οι ΤΠΕ στον κόσμο των ευκαιριών πρόσβα-
σης στην αγορά εργασίας. 

 Nα επιλέγουν τις καταλληλότερες μεθόδους 
διδασκαλίας τεχνολογικών μέσων για διαφο-
ρετικές ομάδες NEETs. 

 Nα προωθούν την υπολογιστική σκέψη 
(μεταφράζοντας δεδομένα σε αφηρημένες 
έννοιες) για τους NEETs. 

 Να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία & μέσα 
για την βελτίωση και προώθηση της καριέ-
ρας τους. 

 Να χρησιμοποιούν τους υπάρχων πόρους 
στο διαδίκτυο, που μπορούν να υποστηρίξουν 
τους NEETs στη διαδικασία μετάβασης  

Στόχοι ενότητας 

Ενότητα 1: Κοινωνική 
δικτύωση και δικτύωση 
στην αγορά εργασίας  
 
Ενότητα 2: Μεγιστοποίηση 
της αναζήτησης εργασίας 
στο ίντερνετ & και 
δημιουργία ενός 
ελκυστικού, 
επαγγελματικού 
ηλεκτρονικού βιογραφικού  
 
Ενότητα 3: Οδηγός για τη 
διαχείριση προσωπικής 
υπόληψης στο διαδίκτυο  
 
Ενότητα 4: Δυνατότητα 
Ευρωπαϊκής πιστοποίησης 
Youthpass 
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Το έργο STEER θέλει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον εικονικής συνεργατικής 

μάθησης. Η συνεργασία μπορεί να αποτελείται από μικρές ομάδες που συνεργά-

ζονται σε μια παρουσίαση ή μελέτη περίπτωσης, συμμετοχή σε συζητήσεις ή/και 

ομάδες που συνεργάζονται για να λειτουργούν ως «συντονιστές» για φόρουμ 

συζήτησης.  

Η αξιολόγηση θα είναι σε συνάφεια με τους μαθησιακούς 

στόχους και θα βασίζεται σε εβδομαδιαία αυτοαξιολόγη-

ση και αξιολόγηση μεταξύ συμμετεχό-

ντων για την προετοιμασία των εκπαιδευομένων για τις πιλοτι-

κές δράσεις και την τελική εξέταση, η οποία τελικά θα καθορί-

σει εάν ο εκπαιδευόμενος πρόκειται να αποκτήσει το πιστοποι-

ητικό Youthpass "STEER για το μέλλον". Το πιστοποιητικό 

STEER θα δώσει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να γίνουν εκπαιδευτές 

νεολαίας STEER.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση Youthpass για το 

πρόγραμμα STEER, ελέγξτε την ιστοσελίδα www. steerproject.eu/  

http://steerproject.eu/
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Εταιρικό σχήμα 

29, Likavitou Avenue (1st floor) Engomi 

Nicosia 2401 Cyprus 

Email: info@innovade.eu 

Tel: +357 22 001990 

Fax: +357 22 002115 

  

        Veranzerou 1, 

10677, Athens 

Email: info@4-elements.org 

Tel: +30 210 3809847 

        Fax: +30 210 3809877 

 

        Bregalnitsa Str. 45, Floor 3, Sofia 

Tel: + 359 2 987 30 36 

Email: sofia@catro.com 

 

   

 

 Via Roma 94, 90133 Palermo 

 Email: info@danilodolci.org 

 Tel: +39 091 617 7252 

  Fax: +39 091 748 2048 

 

 

 Palácio das Artes - Fábrica de Talentos 

 Largo de S. Domingos, 16-22 

 4050-545 Porto 

 Tel.: (+351) 223 393 530 

 Fax: (+351) 223 393 544 

 Email: geral@fjuventude.pt 

 

 

Razvojni center Srca Slovenije 

Kidričeva cesta 1, 1270  

 Litija, Slovenija 

 Tel: + 01 89 62 710 

 Emai: info@razvoj.si 
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Project website  
www.steerproject.eu 

 
Join us: 

 
 

 
 
 
 Facebook.com/STEERprojectEU 
 
    

 
 

 
 
 
Twitter.com/STEER4NEETs 
 
 
 
 

 
 


