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Projekt “ActYouth EU” jest finansowany ze środków Komisji
Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Celem projektu jest
stworzenie pakietu narzędzi do identyfikacji, oceny i rozwoju
umiejętności „horyzontalnych” młodych ludzi, studentów oraz
absolwentów (szczególnie umiejętności przedsiębiorczych, takich
jak podejmowanie inicjatywy czy kreatywność). W ramach
projektu zostaną zidentyfikowane kompetencje i kwalifikacje
poszukiwane przez pracodawców wśród młodych osób
wchodzących na rynek pracy, które będą mierzone za pomocą
projektowanego narzędzia wspierając rozwój zidentyfikowanych
kompetencji
miękkich
niezbędnych
do
efektywnego
funkcjonowania w środowisku biznesowym.
Celem projektu jest również wzrost jakości kształcenia w obszarze
szkolnictwa wyższego oraz inicjatyw przewodnich UE
ukierunkowanych na inteligentny rozwój:
• Mobilna Młodzież
• Europejska Agenda Cyfrowa
• Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy
• Plan działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r.

PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+. PUBLIKACJA
ODZWIERCIEDLA JEDYNIE STANOWISKO AUTORA. KOMISJA EUROPEJSKA ANI NARODOWA AGENCJA NIE
PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UMIESZCZONĄ W NIEJ ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNĄ ANI ZA SPOSÓB
WYKORZYSTANIA ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI.

Projekt ActYouth EU

Projekt „ActYouth EU” ma na celu
wspieranie poszczególnych celów
unijnej strategii „Europa 2020” na
rzecz
inteligentnego
i
zrównoważonego
rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu,
w tym inicjatywy Mobilna Młodzież,
Europejska Agenda Cyfrowa oraz
Nowe Umiejętności w Nowych
Miejscach Pracy.
Celem długoterminowym projektu jest
stworzenie kompleksowego systemu
do identyfikacji, oceny i rozwoju
umiejętności
„horyzontalnych”,
szczególnie
umiejętności
przedsiębiorczych,
takich
jak
podejmowanie
inicjatywy
oraz
kreatywność, wśród młodych ludzi,
studentów oraz absolwentów.

Portugalia).
Zróżnicowane
partnerstwo
zapewnia rozpowszechnienie i wykorzystanie
rezultatów
projektu
w
skali
międzynarodowej. Projekt rozpoczął się w
październiku 2015 roku i potrwa do września
2017 roku (24 miesiące).
Celem
krótkoterminowym
projektu
„ActYouth
EU”
jest
stworzenie
ustrukturyzowanej i analitycznej metodologii
wraz
z
dostosowanymi
narzędziami
szkoleniowymi dla trenerów i nauczycieli
akademickich
zajmujących
się
kształtowaniem postaw przedsiębiorczych i
umiejętności
horyzontalnych
wśród
młodzieży. Zdobyta wiedza i kompetencje
pomogą młodym osobom w znalezieniu
zatrudnienia,
wspierając
wzrost
konkurencyjności na rynku pracy oraz
spójność społeczna.

Konsorcjum projektu składa się z
pięciu partnerów z 4 krajów Unii
Europejskiej (Cypr, Polska, Litwa,

Zakładane rezultaty projektu

 Narzędzie ICT do oceny kompetencji studentów i absolwentów,
 Pakiet Szkoleniowy dla trenerów i nauczycieli akademickich,
 Gra Symulacyjno-Edukacyjna rozwijająca określone umiejętności
przekrojowe oraz pozwalająca na praktyczne przećwiczenie
umiejętności zarządzania i współpracy w firmie oraz funkcjonowania
w środowisku biznesowym.
www.actyouth.eu
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Spotkanie inauguracyjne
(Listopad 2015)
W dniach 09-10.11.2015 roku w siedzibie Fundacji "OIC
Poland" odbyło się inauguracyjne spotkanie partnerów
projektu „ActYouth EU”.
W trakcie spotkania przedstawiono założenia i cele
projektu oraz określono strategię działania, harmonogram
prac wraz z kamieniami milowymi projektu. Szczegółowo
przedstawiono strategię upowszechniania rezultatów
projektu, działania promocyjne i informacyjne, metody
ewaluacji i raportowania postępu pracy oraz kluczowe
aspekty finansowe. Spotkanie było również okazją do
poznania ze sobą wszystkich członków zespołu oraz
przedstawienia profilu organizacji partnerskich. Wszystkie
zaplanowane działania w projekcie są zgodne z kryteriami
i normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

www.actyouth.eu
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PARTNERZY


G.G. EUROSUCCESS CONSULTING LTD – KOORDYNATOR (CYPR)
o www.eurosc.eu



UNIWERSYTET EUROPEJSKI NA CYPRZE (CYPR)
o http://www.euc.ac.cy



UNIWERSYTET W AWEIRO (PORTUGALIA)
o www.ua.pt



POLSKA
FUNDACJA
OSRODKOW
WSPOMAGANIA
GODPOARCZEGO “OIC POLAND” (POLSKA)

ROZWOJU

o www.oic.lublin.pl


UNIWERSYTET WITOLDA WIELKIEGO W KOWNIE (LITWA)
o http://www.vdu.lt/en/

Odwiedź naszą stronę

www.actyouth.eu
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