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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ
ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Ακολουθήστε τη σελίδα
μας στο Facebook για χρήσιμες συμβουλές στον
Σχεδιασμό Σταδιοδρομίας
https://
www.facebook.com/
CursorCareerEU/
Επίσημη Ιστοσελίδα
https://cursorcareer.eu/
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα
Erasmus+
Βασική Δράση: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών πρακτικών
Δράση: Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της
νεολαίας
Βασικός Στόχος: Ανάπτυξη
καινοτομίας

Μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής
φάσης του έργου CURSOR– Crafting Career
Roadmaps, το ηλεκτρονικό ενημερωτικό
μας δελτίο στοχεύει στην πληροφόρηση
σχετικά με τις εξελίξεις και τα νέα του
έργου.

Στο πλαίσιο του επαγγελματικού
προσανατολισμού και του προγραμματισμό
για τη νεολαία (συμπεριλαμβανομένων των
μειονεκτούντων νέων), οι επαγγελματίες
χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μεθόδους,
τεχνικές και πόρους (κυρίως ψηφιακά
εργαλεία, συσκευές ή λογισμικό, εξετάσεις
προσωπικότητας, άρθρα σταδιοδρομίας,
περιπτωσιακές μελέτες).

Ποια είναι η τελευταία τεχνολογία στον
τομέα της νεολαίας όσον αφορά τον
σχεδιασμό σταδιοδρομίας στην Κύπρο, την
Πολωνία, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία;

Παρόλο που δεν έχουν συμμετάσχει
προηγουμένως πολλοί εμπειρογνώμονες
νεολαίας στο πρόγραμμα εκπαίδευσης
εκπαιδευτών στον τομέα της καθοδήγησης
και της υποστήριξης της νεολαίας στον
σχεδιασμό της σταδιοδρομίας, υπάρχει
συναίνεση όσον αφορά την ανάγκη για
περαιτέρω κατάρτιση. Λόγω της σημασίας
του πεδίου και της ελκυστικότητας του
CURSOR, υπάρχει υψηλό ενδιαφέρον
μεταξύ των επαγγελματιών της νεολαίας
τόσο για να γίνουν μέλη των εθνικών
ομάδων εργασίας του προγράμματος όσο
και για να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα CURSOR.

Μέσω της επιτόπιας έρευνας και της
έρευνας τεκμηρίωσης που έχει διεξαχθεί,
είναι εμφανές πως η ενασχόληση στον
τομέα της νεολαίας και ο σχεδιασμός
σταδιοδρομίας βρίσκονται σε διαφορετικά
στάδια ανάπτυξης σε κάθε χώρα των
εταίρων.
Η ετερογένεια των ομάδων νέων που
βρίσκονται στα διάφορα μαθησιακά
περιβάλλοντα (κυρίως σε σχολεία ή
εκπαιδευτικά ιδρύματα) καθορίζει ένα
μεγάλο αριθμό δυσκολιών και εμποδίων
που αντιμετωπίζουν οι νέοι, και επομένως
οι εκπαιδευτές / καθηγητές / εργαζόμενοι
στον τομέα της νεολαίας πρέπει να είναι
επαρκώς εκπαιδευμένοι ούτως ώστε να
αντιμετωπίζουν διάφορες καταστάσεις,
διαφορετικούς τύπους και μονοπάτια
σχετικά τον σχεδιασμό σταδιοδρομίας των
νέων.

Διαβάστε την Περίληψη της Έρευνας στην
ιστοσελίδα του έργου.
Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν
κατά τη διάρκεια της διακρατικής συνάντησης
των εταίρων που διοργανώθηκε από τον
οργανισμό Tommorow στη Βαρσοβία της
Πολωνίας.
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