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Ακολουθεί η Μαθησιακή και Εκπαιδευτική
μας Δραστηριότητα.

Οκτώ εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας από
τις χώρες των εταίρων θα συγκεντρωθούν
στην Κύπρο, για να εκπαιδευτούν από το
Cardet στη χρήση των δωματίων
απόδρασης. Αυτό θα γίνει στο πλαίσιο των
εργαστηρίων καινοτομίας με νεαρούς
μετανάστες, που θα λάβουν τη μορφή
πιλοτικών συνεδριών σε κάθε χώρα
εταίρο, κατά τη διάρκεια των οποίων οι
νέοι μετανάστες θα έχουν μια φανταστική
ευκαιρία να παίξουν ενώ μαθαίνουν, να
λάβουν επαγγελματικό προσανατολισμό
και να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους
δεξιότητες.



ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η καλή και σκληρή δουλειά πάντα
ανταμείβεται! Το UpGrad_Me 2.0 είναι η
συνέχεια του έργου UpGrad_Me, το οποίο
επιλέχθηκε ως βέλτιστη πρακτική από τον
Εθνικό Οργανισμό της Μάλτας, EUPA. Η ιδέα
του βίντεο βιογραφικού σημειώματος που
ήταν το καινοτόμο στοιχείο του έργου είχε
λάβει πολλές καλές κριτικές και είμαστε πολύ
χαρούμενοι που μοιραζόμαστε τα καλά νέα
μαζί σας! Η τελετή απονομής των βραβείων
πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

https://upgradme.eu/

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΝΕΟΛΑΙΑΣ μπορούν να βρούν πολύ
ενδιαφέρον υλικό στην ιστοσελίδα
του έργου, ιδίως τα αποτελέσματα
της έρευνας για τον επαγγελματικό
προσανατολισμό, η οποία εμβαθύνει
στο σύστημα NACE: ένα πολύ
ισχυρό έγγραφο για όλους όσοι
εργάζονται με νέους και στον τομέα
της απασχόλησης. Επικοινωνήστε
για να μάθετε περισσότερα.
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Η Ένωση Αφρικανικών Μέσων Ενημέρωσης Μάλτας
(AMAM) είναι μια ΜΚΟ των μέσων ενημέρωσης που

έχει ως στόχο να φέρει την Αφρική στην επικαιρότητα
με θετικό τρόπο. Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένα

δίκτυο πολυμέσων χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλα τα
μέλη των διαφόρων κοινοτήτων που συμμετέχουν στα

δίκτυά μας θα μπορούν να βρουν χώρο για να
συζητήσουν.

Το CARDET (Κέντρο Προώθησης της Έρευνας &
Ανάπτυξης στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία) είναι ένας
ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός,

ερευνητικός και αναπτυξιακός οργανισμός με έδρα την
Κύπρο και συνεργάτες σε όλο τον κόσμο.

Το Arciragazzi Portici Utopia Attanasio
λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, προσφέροντας ευκαιρίες και

πρόσβαση σε πόρους σε όλους τους νέους (14/30 ετών),
συμπεριλαμβανομένων των νέων με λίγες ευκαιρίες, των

ανηλίκων που βρίσκονται στο σύστημα φροντίδας, των νέων
με μεταναστευτικό υπόβαθρο, των νέων ΛΟΑΤ.

Η Solidaridad Sin Fronteras είναι μια ισπανική μη
κυβερνητική οργάνωση. Αποστολή της είναι να

συμβάλλει στην ανάπτυξη, την ένταξη και την ευεξία
των πιο ευάλωτων ομάδων, προωθώντας την

ανεκτικότητα, τη δικαιοσύνη και την κοινωνική ευθύνη
σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις και δημόσιους

φορείς.


