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Προχωρώντας Μπροστά!
Το έργο ActYouth ΕΕ έχει ως στόχο να ενισχύσει και να αναπτύξει
τις δεξιότητες του φοιτητή/ απόφοιτου. Με τη χρήση ενός
διαδικτυακούεργαλείο (ICT Tool), ο φοιτητής έχει την ευκαιρία
να ενισχύσει τις ικανότητες του και τις επιχειρηματικές
δεξιότητες του προσαρμοσμένες στις ατομικές του ανάγκες.

Ειδήσεις!
Η δεύτερη συνάντηση των εταίρων πραγματοποιήθηκε στο
Aveiro της Πορτογαλίας τον Ιούλιο 2016, όπου όλοι οι εταίροι
αποφάσισαν τα επόμενα στάδια και δραστηριότητες τα οποία
αποτελούν την επόμενη περίοδο του έργου και στοχεύουν στην
επίτευξη του έργου (Σεπτέμβριος 2016- Σεπτέμβριος 2017).
Η Eurosuccess (στη Κύπρο), με την ενεργή συμμετοχή όλων των
εταίρων, έθεσαν σε εφαρμογή το σχεδιασμό και τη δημιουργία
του περιεχόμενου καθώς και τις λειτουργίες του τεχνολογικού
εργαλείου (ICT tool). Το εργαλείο έχει αξιολογηθεί από τους
ίδιους τους εταίρους οι οποίοι έδωσαν την ανατροφοδότηση
τους για βελτίωση του εργαλείου.
Vytautas Magnus University (στη Λιθουανία) μαζί με όλους τους
εταίρους ξεκίνησαν τη δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού με
στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων και της επιχειρηματικότητας
των φοιτητών και απόφοιτων.

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.

Βήµατα του ACT Youth

Πακέτο Κατάρτισης για
εκπαιδευτές και
εκπαιδευόμενους

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας για
το σχεδιασμό και την
ανάπτυξη των
προγραμμάτων κατάρτισης
και των υλικών.
• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
έχει ως στόχο τη βελτίωση
των βασικών και
επιχειρηματικών δεξιοτήτων
• Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά
που περιέχουν δια
δραστικές ασκήσεις

www.actyouth.eu

Ηλεκτρονικό Παιχνίδι
Προσομοίωσης

Πιλοτική
Δοκιμή

• Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι η
βελτίωση και η ανάπτυξη των
επιχειρηματικών δεξιοτήτων και
συμπεριφορών των φοιτητών
των οποίων η αξιολόγηση τους
στο ηλεκτρονικό εργαλείο (ICT
tool) έδειξε υψηλό επίπεδο των
επιχειρηματικών τους
ικανοτήτων. Το παιχνίδι
επιτρέπει στους φοιτητές να
διαχειριστεί ή να ξεκινήσει μία
επιχείρηση.
• Το παιχνίδι θα πρέπει να
συνοδεύεται από έναν οδηγό
του χρήστη.
• Θα περιλαμβάνει τις διδακτικές
ενότητες του εκπαιδευτικού
πακέτου.

• Φοιτητές και Απόφοιτοι
πανεπιστημίων θα
αξιολογήσουν το
εκπαιδευτικό πακέτο,
σύμφωνα με την ανάλυση /
έκθεση που παράγεται από
το ηλεκτρονικό εργαλείο
(ICT tool).
• Δέκα μαθητές και πέντε
εκπαιδευτές HR (του
οποίου στην αξιολόγηση θα
δείξει προδιάθεση για
STart-Ups) θα παρέχεται η
ευκαιρία να δοκιμάσουν το
παιχνίδι προσομοίωσης Online.
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Ενότητες του Εκπαιδευτικού
Υλικού ACT Youth

Διαπροσωπικές Σχέσεις
(ανταπόκριση στις ανάγκες των άλλων, επίλυση συγκρούσεων, εμπνέει άτομα, διατηρεί αποτελεσματικές σχέσεις)
Διαχείριση Άγχους
(Εργασία υπό πίεση, να διατηρήσει σταθερή απόδοση, να χειριστεί ασάφεια εργασίας)
Διαχείριση χρόνου
(Επίγνωση των προθεσμιών, οργάνωση εργασίας και χρονοδιαγράμματα)
Προσαρμοστικότητα
(Συμμετοχή σε διάφορες ομάδες, διαφορετικά καθήκοντα και ευθύνες)
Προσοχή στη λεπτομέρεια
(προσοχή στις λεπτομέρειες, αφοσίωση διανοητική στην εργασία)
Εμπορική Αντίληψη
(Γενικές γνώσεις των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας)
Επικοινωνία
(μεταφορά πληροφοριών και ιδεών χρησιμοποιώντας διάφορα μέσα)
Πελατειακός Προσανατολισμός
(Διατήρηση παραγωγικών σχέσεων με τους πελάτες, αντπόκριση και σεβασμό στα παράπονα και αιτήματα των
πελατών)
Ικανότητα Τεχνολογίας και Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης
(δεξιότητες στην χρήση εργαλείων επεξεργασίας κειμένου, αποστολής μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και πρόσβασης σε διαδικτυακές πλατφόρμες)
Διαχείριση συγκρούσεων
(δυνατότητα εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα με τη χρήση επιστημονικών ή άλλων εξειδικευμένων μεθόδων)

www.actyouth.eu
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Στοιχεία Επικοινωνίας
Οι συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να εμπλακούν στις δραστηριότητες του έργου
ACT Youth και να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το διαδικτυακό παιχνίδι
προσομοίωσης κατά την πιλοτική φάση του έργου μπορούν να επικοινωνήσουν με
το Εθνικό Εταίρο στη κάθε χώρα.
ΚΥΠΡΟΣ

ΠΟΛΩΝΙΑ

G.G. EUROSUCCESS CONSULTING
LTD

OIC POLAND FOUNDATION
(www.oic.lublin.pl)

(www.eurosc.eu)

Ewelina Iwanek
ewelina.iwanek@oic.lublin.pl

Giorgos Giorgakis
george@eurosc.eu

EUROPEAN UNIVERSITY CYPRUS
(www.euc.ac.cy)
Eleni Markantoni
E.Markantoni@euc.ac.cy

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ

VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY
(www.vdu.lt/en)
Mantas Jurgutis
M.Jurgutis@vpc.vdu.lt

ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ
UNIVERSIDADE DE AVEIRO
(www.ua.pt)
Marlene Amorim
mamorim@ua.pt

www.actyouth.eu
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