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ΕΚΔΟΣΗ 1
Το «From theory to action – ActYouth EU» είναι ένα ευρωπαϊκό
έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Απώτερος σκοπός του
έργου είναι η δημιουργία ενός συστήματος το οποίο θα
αναγνωρίζει, θα αξιολογεί και θα αναπτύσσει τις οριζόντιες
δεξιότητες και ειδικότερα τις επιχειρηματικές ικανότητες, όπως
για παράδειγμα την ανάληψη πρωτοβουλιών και τη
δημιουργικότητα των νέων, των φοιτητών και των αποφοίτων.
Γενικά ο στόχος του έργου είναι η βελτίωση της ανώτερης
εκπαίδευσης και η στόχευση μίας έξυπνης, βιώσιμης και ευρείας
ανάπτυξης στους τομείς:
•
της Νεολαίας σε Κίνηση,
•
του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη,
•
των δεξιοτήτων για θέσεις Εργασίας,
•
του σχεδίου Δράσης Επιχειρηματικότητας 2020

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΥΧΟΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το ActYouth EU είναι αποτέλεσμα μιας
νεοσυσταθείσας στρατηγικής
συνεργασίας πέντε οργανισμών από
τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος,
Πολωνία, Λιθουανία, Πορτογαλία). Η
προηγούμενη πείρα σε διεθνή
προγράμματα, η εξειδίκευση και η
σχετικότητα καθώς επίσης η πρόσβαση
σε άμεσες και έμμεσες ομάδες τέθηκαν
ως σημαντικά κριτήρια επιλογής και
συνεργασίας των πέντε οργανισμών.
Πρόκειται για τον οργανισμό
Eurosuccess Consulting (ο οποίος είναι
ο συντονιστής του προγράμματος), το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το
Πανεπιστήμιο του Aveiro στην
Πορτογαλία, το Ίδρυμα OIC Poland
Foundation στην Πολωνία και το
Πανεπιστήμιο Vytautas Magnus στη
Λιθουανία.
Το έργο έχει διάρκεια 24 μήνες. Άρχισε

την 1η Οκτωβρίου 2015 και θα
ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του
2017.
Κύριος βραχυπρόθεσμος στόχος του
ActYouth EU είναι η δημιουργία μίας
συγκροτημένης και αναλυτικής
μεθοδολογίας αλλά και η παροχή
των κατάλληλων “εργαλείων” στους
εκπαιδευτές και στους
ακαδημαϊκούς Φορείς οι οποίοι
αναλαμβάνουν να βελτιώσουν την
αποδοτικότητα των οριζόντιων και
επιχειρηματικών δεξιοτήτων στους
νέους. Οι δεξιότητες που θα
αποκτήσουν (ή θα βελτιώσουν) οι
φοιτητές θα έχουν θετική επίδραση
στην εξεύρεση εργασίας,
ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο και
την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα
και κοινωνική συνοχή.

Kύρια εργαλεία που θα δημιουργηθούν από τη
διεκπεραίωση του έργου
• ανάπτυξη εργαλείου πληροφορικής για την αξιολόγηση των
ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των φοιτητών και αποφοίτων,
• δημιουργία εκπαιδευτικού πακέτου για τους εκπαιδευτές και τους
ακαδημαϊκούς και
• ανάπτυξη online παιχνιδιού προσομοίωσης το οποίο θα παρέχει
στους φοιτητές και στους αποφοίτους τα απαραίτητα εφόδια για τη
βελτίωση των βασικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων τους.
www.actyouth.eu
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Ενακτήρια Συνάντηση
(Νοέµβριος 2015)
Πραγματοποιήθηκε εναρκτήρια συνάντηση όλων των
εταίρων του έργου στο Λούμπλιν της Πολωνίας στις 9
και 10 Νοεμβρίου 2015. Κατά τη διάρκεια της
συνάντησης, οι εταίροι έθεσαν τα κύρια σημεία και
παρουσίασαν τους στόχους του έργου. Κάθε
οργανισμός είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει το
ιστορικό, την δράση και την τεχνογνωσία του σχετικά
με το θέμα του έργου. Ακολούθησε συζήτηση των
άμεσων καθηκόντων και χρονικών προθεσμιών της
διεκπεραίωσης του έργου, λαμβάνοντας υπόψη τα
πρότυπα ποιότητας της ΕΕ και του έργου ActYouth EU.

www.actyouth.eu
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ΕΤΑΙΡΟΙ
•

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD (LEAD) (CYPRUS)
o www.eurosc.eu

•

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS (CYPRUS)
o http://www.euc.ac.cy

•

UNIVERSIDADE DE AVEIRO (PORTUGAL)
o www.ua.pt

•

OIC POLAND FOUNDATION (POLAND)

o www.oic.lublin.pl
•

VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY (LITHUANIA)
o http://www.vdu.lt/en/

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

www.actyouth.eu
Θα µας βρείτε και στo Facebook:

ActYouth EU - From
Theory to Action

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΥΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ) ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΣΥΝΤΑΚΤΗ ΤΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.

