Elliniki scholi OLYMPION, Paliometocho, Cyprus
Zespół Szkół w Iwoniczu, Iwonicz, Poland
9th Gymnasium, Heraklion, Greece

Athénée Royal de Ganshoren, Brussels, Belgium
Galilei-Gymnasium, Hamm, Germany
I.I.S.S. CANUDO, Gioia del Colle, Italy
Daugavpils Valsts gimnazija, Daugavpils, Latvia

Το σχολείο μας συμμετέχει σε ένα νέο πρόγραμμα Erasmus+ που άρχισε τον Σεπτέμβριο του
2017 και θα τελειώσει τον Μάιο του 2020. Σε αυτό συμμετέχουν εκτός από την Κύπρο η
Γερμανία που είναι και η συντονίστρια χώρα η Ελλάδα, η Λατβία, η Ιταλία η Πολωνία και το
Βέλγιο. Το θέμα του προγράμματος είναι «Mobilize YOUrself- studying and working in the EU”
Ο κύριος στόχος της διεθνούς εταιρικής σχέσης μας είναι να παράσχει αποτελεσματική, βιώσιμη και
επιτυχημένη μεταβάση των νέων στην Ευρώπη από την αρχική εκπαίδευση στην περαιτέρω κατάρτιση
και στην αγορά εργασίας με τρόπο δημιουργικό και με κίνητρα. Οι μαθητές που συμμετέχουν στο
πρόγραμμα θα διενεργήσουν έρευνα στην αγορά εργασίας, να αναλύσουν ευκαιρίες απασχόλησης σε
όλες τις περιοχές. Θα γνωρίσουν ευκαιρίες απασχόλησης στις διάφορες περιφέρειες της ΕΕ και τη
διαδικασία υποβολής αίτησης για μια θέση εργασίας. Τα κύρια θέματα του έργου θα επικεντρωθούν
1. ατο εκπαιδευτικό σύστημα της κάθε χώρας/περιοχής
2. στην Ευρωπαϊκή διάσταση
3. ατη χρήση των νέων τεχνολογιών
4. στην οικονομική κατάσταση και τις ευκαιρίες εργοδότησης κάθε χώρας/περιοχής
5. στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου
6. στην προετοιμασία να εισέλθουν στην αγορά εργασίας
Κατά τη διάρκεια της εταιρικής σχέσης, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα βελτίωσης και των γνώσεων
των, δημιουργώντας τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και τη διαπραγμάτευσης, έχοντας επίγνωση
των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας. Επίσης θα μάθουν πως να δημιουργήσουν ένα καλό βιογραφικό
σημείωμα και μια αίτηση για εργασία. Το έργο θα έχει ισχυρό αντίκτυπο στους μαθητές, αφού θα
βρεθούν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της εξεύρεσης εργασίας μετά την αποφοίτηση. Τις ικανότητες και
τις πρακτικές δεξιότητες που θα αποκτηθούν κατά τη διάρκεια αυτού του έργου θα βοηθήσουν τους
μαθητές στην αποφυγή της ανεργίας.
Η γλώσσα εργασίας του έργου είναι η αγγλική, η οποία θα επιτρέψει στους μαθητές να διευρύνουν τις
ικανότητές τους στη γλώσσα και να αποκτήσουν ευχέρεια στη χρήση της ξένης γλώσσας σε πραγματικές
καταστάσεις.
Το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτό το διεθνές έργο είναι να παρακινηθούν οι μαθητές για να βρούν
δυνατότητες σταδιοδρομίας όχι μόνο στη δική τους χώρα, αλλά σε όλη την Ευρώπη.

