
 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ : 
 

VEREIN MULTIKULTURELL – ΑΥΣΤΡΙΑ 
 

IEIE e.V – ΓΕΡΜΑΝΙΑ  
  

ANNWIN – ΣΛΟΒΑΚΙΑ  
 

EXCHANGE HOUSE – ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
 

MOZAIK – ΤΟΥΡΚΙΑ  
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Επιμέλεια Εντύπου: Σοφία Αργυροπούλου 

Ομάδα στόχος: Νέοι μετανάστες, εθνικές 
μειονότητες μεταξύ 15 έως 25 ετών 
 
Στόχος: Προώθηση των «δεξιοτήτων 
διαχείρισης της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας" 
 
Η ομάδα-στόχος θα πρέπει να προωθήσει 
την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για να 
παρθούν αυτόνομες ρεαλιστικές 
επαγγελματικές και εκπαιδευτικές 
αποφάσεις. 

1) Δυνατότητα αυτοπροσδιορισμού. 
2) Ικανότητα λήψης αποφάσεων  
3) Ικανότητα αναζήτησης και αξιολόγησης 
πληροφοριών 
4) Δυνατότητα διατύπωσης και ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων για την επίτευξη στόχων.  

Οι νέοι μετανάστες και οι εθνικές 
μειονότητες νεαρής ηλικίας  με χαμηλό 
μορφωτικό επίπεδο είναι μια ομάδα 
υψηλού κινδύνου σε πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες όσον αφορά την επιτυχή τους 
εκπαίδευση και σταδιοδρομία. Διάφοροι 
παράγοντες όπως ο πολιτισμός, τα 
κοινωνικά / θρησκευτικά και διαρθρωτικά 
υπόβαθρα οδηγούν τις μειονότητες 

νεαρών ατόμων σε μια μειονεκτούσα 
ομάδα στόχο. Συχνά έχουν έλλειψη 
βασικών δεξιοτήτων για να αποφασίσουν 
από μόνοι τους για την εκπαιδευτική και 
επαγγελματική  σταδιοδρομία τους. Στόχος 
μας είναι να αναπτύξουμε  κατάλληλες 
μεθόδους προκειμένου να αυξηθεί η 
επαγγελματική «χειραφέτηση» αυτών των 
νέων.  

Η καινοτόμος μέθοδος του έργου θα είναι 
μια «αστική κούρσα προσανατολισμού» 
για τη σημερινή νεολαία: Πρόκειται για μια 
δομημένη σειρά μαθημάτων 
προσανατολισμού με τη μορφή 
εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθούν 
για αρκετές εβδομάδες. Με τη μορφή της 
«τμηματικής αναζήτησης» οι νέοι θα 
πρέπει να ασχοληθούν  με τα καθήκοντα 
και τις απαιτήσεις που αφορούν την 
πιθανή επαγγελματική τους καριέρα, την 
εκπαίδευσή τους και την περαιτέρω 
μόρφωσή τους. 

 



 

 

 

 

Μια καινοτόμος μαθησιακή μέθοδος για την 
ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της 
απασχολησιμότητας των μειονεκτούντων 
νέων μεταναστών και μελών εθνοτικών 
μειονοτήτων  
«Μη μένεις σπίτι σου – Βγες έξω και 
κυνήγα μια θέση εργασίας!» 
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δείχνει 
πάντα το δρόμο προς μια θέση εργασίας. 
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση 

δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν 
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 
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