
Τι είναι το έργο CURSOR ...
Η ανεργία των νέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο 
του 2018 ανερχόταν στο 15,6% που αντιστοιχούσε σε 
3,6 εκατομμύρια νέους.  Στις χώρες των εταίρων που 
συμμετέχουν στο έργο το ποσοστό είναι 22,8% στην 
Κύπρο, 16,8% στη Ρουμανία, 13,8% στην Πολωνία και 
12,5% στην Ιρλανδία (Eurostat). Η αντιμετώπιση της 
ανεργίας των νέων εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
κύριες προτεραιότητες της Ε.Ε. για να εξασφαλίσει ότι οι 
νέοι Ευρωπαίοι μπορούν να εκπληρώσουν το δυναμικό 
τους και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη σημερινή 
δυναμική οικονομία.

Οι δεξιότητες σχεδιασμού σταδιοδρομίας θεωρούνται 
ολοένα και περισσότερο απαραίτητες για την εργασία 
και την καθημερινή ζωή. Είναι πλέον σαφές ότι ο μέσος 
εργαζόμενος θα αλλάξει διαδρομή μέχρι και 7 φορές 
κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Οι εταίροι πιστεύουν 
ότι είναι καιρός για μια εντελώς νέα προσέγγιση στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασμού σταδιοδρομίας  τόσο 
των ανέργων νέων, όσο  και των εργαζομένων.
 
Το έργο CURSOR θα προσφέρει ένα εντελώς νέο 
πλαίσιο σχεδιασμού σταδιοδρομίας. Το πλαίσιο θα 
υποστηρίξει τους νέους Ευρωπαίους να αναπτύξουν 
τις απαραίτητες δεξιότητες σχεδιασμού σταδιοδρομίας 
και να τις διατηρήσουν σε όλη την επαγγελματική τους 
ζωή. Το έργο CURSOR προτείνει τον εκσυγχρονισμό του 
σχεδιασμού σταδιοδρομίας ώστε να αντικατοπτρίζει την 
πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας με τις 
συχνές αλλαγές επαγγελματικής διαδρομής.

Οι εταίροι θέλουν να εξασφαλίσουν ότι τα εργαλεία που 
θα αναπτύξουν για το σχεδιασμό σταδιοδρομίας θα είναι 
ευρέως προσβάσιμα. Για το λόγο αυτό, θα αξιοποιήσουν 
τις  ψηφιακές τεχνολογίες για την ανάπτυξη, παραγωγή 
και παρουσίαση του προτεινόμενου πλαισίου. Τα 
εργαλεία και οι εκπαιδευτικοί πόροι που θα παραχθούν 
θα είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε όλους. Απευθύνονται 
κυρίως σε φορείς παροχής υπηρεσιών στους τομείς 
ανάπτυξης της νεολαίας και σχεδιασμού σταδιοδρομίας.  
Στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή των νέων στην αγορά 
εργασίας και η μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας 
των νέων.

Ποιοι συμμετέχουν στο έργο CURSOR
Η κοινοπραξία CURSOR αποτελείται από 4 εταίρους που εκπροσωπούν την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πολωνία και τη Ρουμανία

 ► Cyprus Organisation for Sustainable Education and Active Learning – SEAL CYPRUS - Cyprus
 ► Future In Perspective Limited – FIP – Ireland 
 ► Tomorrow sp. z.o.o. – Poland
 ► Universitatea Din Pitesti – UPIT – Romania 

Τί κάνει το έργο CURSOR
Στις χώρες των εταίρων,  το τρέχον μοντέλο υποστήριξης βασίζεται 
στην έννοια της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας ως υπηρεσίας. 
Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας περιορίζεται γενικά σε επίσημες 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας. 
Ωστόσο, δεδομένης της δυναμικής φύσης της σύγχρονης 
οικονομίας, το μοντέλο αυτό δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός 
ατόμου καθ’ όλη την επαγγελματική του ζωή.
Το έργο CURSOR προτείνει να αντιμετωπιστεί ο σχεδιασμός 
σταδιοδρομίας ως αντικείμενο που μπορεί να διδαχθεί. Το έργο 
θα επικεντρωθεί στην οικοδόμηση δεξιοτήτων ώστε οι νέοι (α) να 
είναι αυτάρκεις όταν πρόκειται για το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας 
τους και  (β) να μπορούν να διαχειρίζονται τη διαδρομή της 
σταδιοδρομίας τους και να την προσαρμόζουν όταν απαιτείται.

TΤο έργο CURSOR θα αναπτύξει μια σειρά από 24 πόρους 
σχεδιασμού σταδιοδρομίας που θα καλύπτουν τα εξής 4 ειδικά 
θέματα:

Το εκπαιδευτικό υλικό θα περιλαμβάνει 12 εισαγωγικούς και 
12 προηγμένους πόρους- 3 πόρους ανά θέμα και επίπεδο. 
Κάθε εκπαιδευτικός πόρος θα παραχθεί σε μορφή πλούσια σε 
oπτικοακουστικά μέσα και κατάλληλη για την υποστήριξη της 
μάθησης σε διάφορα περιβάλλοντα. Ένα εργαλείο αξιολόγησης θα 
ενσωματωθεί στο σχεδιασμό του κάθε πόρου. Κάθε εργαλείο θα 
είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, ελληνικά, πολωνικά και ρουμανικά.

Προκειμένου να υποστηρίξουν τους επαγγελματίες που εργάζονται 
με νέους να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους νέους πόρους 
σχεδιασμού σταδιοδρομίας, οι εταίροι του έργου CURSOR θα 
αναπτύξουν ένα στοχευμένο πρόγραμμα κατάρτισης. Η κατάρτιση 
θα βοηθήσει τους επαγγελματίες του χώρου  να είναι επαρκείς να 
υποστηρίζουν τους νέους στο σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους 
μέσω ηλεκτρονικής και µικτής µάθησης. Όλοι οι πόροι σχεδιασμού 
σταδιοδρομίας και οι πόροι κατάρτισης θα είναι διαθέσιμοι στην 
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης του έργου CURSOR.
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Μείνετε συντονισμένοι με το έργο CURSOR
Αν θέλετε να συμμετάσχετε στο εθνικό φόρουμ ενδιαφερομένων, επικοινωνήστε με τον εταίρο της χώρας σας. 

Εάν είστε επαγγελματίας που εργάζεται με νέους και σας ενδιαφέρει να υποστηρίξετε την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 
υλικού του προγράμματος CURSOR, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εταίρο της χώρας σας.

Ακολουθήστε μας στο Facebook ή στείλτε ένα μήνυμα και ο τοπικός εταίρος θα επικοινωνήσει μαζί σας.  
https://www.facebook.com/CursorCareerEU/

Εάν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  http://cursorcareer.eu/

 ► Κάθε εταίρος θα δημιουργήσει 
ένα εθνικό φόρουμ ενδιαφερομένων το 
οποίο θα στηρίξει όλες τις δράσεις και θα 
εξασφαλίσει ότι  οι ανάγκες των νέων και 
των επαγγελματιών της νεολαίας που τους 

υποστηρίζουν καλύπτονται επαρκώς.

 ► Κάθε εταίρος θα διεξάγει στη χώρα 
του ανάλυση αναγκών κατάρτισης μέσω 
διττής ερευνητικής προσέγγισης που θα 
περιλαμβάνει (α) έρευνα τεκμηρίωσης 
για τον εντοπισμό καλών πρακτικών και 
(β) χορήγηση ερωτηματολογίων στους 
επαγγελματίες που εργάζονται με τους νέους

Κατά τη διάρκεια της πρώτης διακρατικής συνάντησης τον Μάιο του 
2018, η κοινοπραξία συναντήθηκε για πρώτη φορά στο Πιτέστι της 
Ρουμανίας. Στόχος ήταν να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο, να μιλήσουν για 
τους στόχους και τις δραστηριότητες του έργου και να ξεκινήσουν τον 
προγραμματισμό των εργασιών. Εκτός από εποικοδομητικές συζητήσεις 
και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών, οι εταίροι πραγματοποίησαν 
ξενάγηση στο Πανεπιστήμιο του Πιτέστι και συναντήθηκαν με φοιτητές 
και μέλη του προσωπικού. Η συνάντηση συνέπεσε με το ετήσιο «Σαλόνι 
Καινοτομίας, Δημιουργικότητας, Έρευνας Φοιτητών από την κομητεία 
Arges- SICCESA 2018». Οι εταίροι είδαν μερικές από τις συναρπαστικές 
καινοτομίες και τα μοντέλα που ανέπτυξαν οι φοιτητές στις διάφορες 
σχολές του πανεπιστημίου.

Στη συνέχεια

Δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί

Τι θα επιτύχει το έργο CURSOR

Κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου που έχει διάρκεια 24 μηνών, 
οι εταίροι θα συνεργαστούν για την παραγωγή 4 πνευματικών παραγώγων, 
συγκεκριμένα:

1. Έκθεση Ανάλυσης Αναγκών Κατάρτισης 
2.  Εγχειρίδιο Προγράμματος Κατάρτισης 
3.  Σειρά Εκπαιδευτικών Πόρων σχεδιασμού Σταδιοδρομίας
4.  Πύλη ηλεκτρονικής μάθησης
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