1ο Ενημερωτικό Δελτίο

UPGRA D_ M E 2.0
Περίληψη
Ο προσανατολισμός στην εργασία και η
συμβουλευτική σταδιοδρομίας είναι σημαντικοί για
τους νέους μετανάστες. Μέσω του επαγγελματικού
προσανατολισμού, μπορούν να ανακαλύψουν ποιες
είναι οι δεξιότητές τους και το καλύτερο
επαγγελματικό πεδίο για αυτούς. Η παιχνιδοποίηση
είναι ένας καλός τρόπος για να ευνοηθεί αυτός ο
επαγγελματικός προσανατολισμός.
Το UpGrad_Me 2.0 είναι η συνέχεια του έργου
UpGrad_Me, το οποίο προώθησε την αυτόεπωνυμία μέσω ενός βιογραφικού βίντεο
χρησιμοποιώντας ένα κινητό τηλέφωνο. Η εμπειρία
της παιχνιδοποίησης φέρνει την καινοτομία στο
έργο, παρέχοντας ένα πλαίσιο για την κατανόηση
μέσω της εμπειρίας.
Εταίροι





African Media Association (Μάλτα)
Solidaridad Sin Fronteras (Ισπανία)
Arciragazzi Portici (Ιταλία)
CARDET (Κύπρος)

ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΜΕ!
Όλοι οι εταίροι του έργου είναι UpGrad_Me 2.0
στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν την
έναρξη του έργου.

Σκοπός
Βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων μεταναστών
μέσω της προώθησης του εργασιακού προσανατολισμού
και της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, με τη χρήση
βιντεοπαιχνιδιών.

Οφέλη για τους νέους
μετανάστες

Βελτίωση της
αυτογνωσίας των
μεταναστών νέων
σχετικά με τις
δεξιότητες και τις
ικανότητές τους.

Στόχος
Υποστήριξη των νέων
μεταναστών να αποκτήσουν
αυτό-επίγνωση των προτιμήσεων
εργασίας τους και να τους
παρέχει μια συμβουλευτική
σταδιοδρομίας και καθοδήγηση

Όφελος επαγγελματιών στο τομέα της νεολαίας
Δημιουργία και
Βελτίωση των
ενίσχυση των
ικανοτήτων των
επαγγελματιών στο
Ευρωπαϊκών
τομέα της νεολαίας
δικτύων των
όσον αφορά τον
επαγγελματιών στο
επαγγελματικό
τομέα της νεολαίας
προσανατολισμό και
την απασχολησιμότητα
των νέων μεταναστών
με τη χρήση της
παιχνιδοποίησης
www.facebook.com/GamificationVideoCVMobilePhone

Βελτίωση της
ευρωπαϊκής
ιθαγένειας
μεταξύ των
νέων

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
IO1: Προσανατολισμένη έρευνα για τη διαμόρφωση
μιας απλοποιημένης ταξινόμησης των επαγγελματικών
οικογενειών και έναν κατάλογο των πιο σχετικών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων που συνδέονται με αυτές.
IO2: Δημιουργία διαδικτυακών "Escape Rooms", τα
οποία, μέσω της εμπειρίας παινχιδοποίησης θα
επιτρέψουν στους νέους να γνωρίσουν βαθύτερα τις
διαφορετικές δεξιότητες και τις ικανότητες τους. Οι
χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά και
μέσω έξυπνων τηλεφώνων.
IO3: Εγχειρίδιο επαγγελματικού προσανατολισμού που
αποτελείται από μια συλλογή καλών πρακτικών και
καινοτόμων μεθοδολογιών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως πρακτικός οδηγός από τους επαγγελματίες που
ασχολούνται με νέους μετανάστες.
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Εναρκτήρια Συνάντηση
11 – 12 Νοεμβρίου, 2020
Αρχικά είχε προγραμματιστεί η εναρκτήρια
συνάντηση να πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη,
αλλά λόγω της πανδημία η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά.
Οι εταίροι συναντήθηκαν και συζήτησαν για
δύο ημέρες σχετικά με τις μελλοντικές
δραστηριότητες του έργου.
Η συνάντηση εξελίχθηκε κάτω από μια όμορφη
ατμόσφαιρα, καθώς οι τρεις εταίροι είχαν
συνεργαστεί στην πρώτη εκδοχή του έργου.
Μια θερμή υποδοχή δέχθηκε ο οργανισμός
CARDET που εντάχθηκε φέτος στην κοινοπραξία
του έργου.
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C A RD E T
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