
 
 

 

ΕΡΓΟ SELF-E 

New pathways of youth to labour market through 

lifestyle self – employment 

 

 
 

 
 

 

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: 

Λειτουργοί νεολαίας 

Εκπαιδευτές, 

Σύμβουλοι 

σταδιοδρομίας/ 

μέντορες, Νέοι με 

λιγότερες ευκαιρίες 

– άνεργοι, NEETs, 

μετανάστες, Άτομα με 

αναπηρίες 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» αναγνωρίζει την 
επιχειρηματικότητα και την αυτοαπασχόληση ως κλειδί για 
την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς 
ανάπτυξης. Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι κυβερνήσεις 
ενθαρρύνουν τους νέους να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι, 
χωρίς επιτυχία μέχρι στιγμής. 
Αυτό το έργο θα επιδιώξει τη μείωση του ποσοστού 
ανεργίας των νέων και την αύξηση της συμμετοχής τους 
στην αγορά εργασίας αναπτύσσοντας το καινοτόμο μη 
τυπικό πρόγραμμα κατάρτισης για την lifestyle 
αυτοαπασχόληση (SELF-E). 
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Τι έχουμε επιτύχει; 

Κάποια από τα επιτεύγματα του έργου: 

• Εκπαίδευση προσωπικού που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία  της Κύπρου μεταξύ 6 και 12 
Οκτωβρίου 2019. 14 άτομα από το εταιρικό σχήμα του έργου εκπαιδεύτηκαν για την εφαρμογή 
της μη τυπικής εκπαίδευσης του έργου  με λειτουργούς νεολαίας. 

• Η ιστοσελίδα του έργου SELF-E είναι έτοιμη! Μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό του έργου εδώ! Ο 
σύνδεσμος για την ιστοσελίδα είναι εδώ: http://self-e.lpf.lt/ 

• Οριστικοποίηση όλων των παραδοτέων του έργου – Όλα τα παραδοτέα  
✓ Εγχειρίδιο «Η κοινωνική καθοδήγηση ως μια καινοτόμος εκπαιδευτική οδός για την 

αυτοεργοδότηση» για λειτουργούς νεολαίας 
✓ Σύνολο Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Ο δρόμος προς την αυτοεργοδότηση» 
✓ Αξιολόγηση για την επικύρωση των δεξιοτήτων των νέων για την αίσθηση της 

πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας 
είναι έτοιμα και διαθέσιμα μεταφρασμένα στις γλώσσες των εταίρων (Αγγλικά, Λιθουανικά, 
Βουλγαρικά, Πολωνικά, Ελληνικά) και διατίθενται στον ιστότοπο του έργου.  

• Εθνικά εργαστήρια για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου – Υλοποιήθηκαν 4 εθνικά 
εργαστήρια για τη διάχυση των παραδοτέων του έργου σε λειτουργούς νεολαίας και δικαιούχους σε 
κάθε χώρα, με 60 συμμετέχοντες συνολικά. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργαστηρίων, οι νέες 
καινοτόμες εκπαιδευτικές μέθοδοι - αντίστροφη κατάρτιση, μάθηση με μέντορες, Ανοιχτοί 
εκπαιδευτικοί πόροι (OER), μεικτή μάθηση και νέος ρόλος των λειτουργών νεολαίας ως μεντόρων που 
χρησιμοποιούν τη συμμετοχική προσέγγιση των μαθητών και καινοτόμο προσέγγιση για την 
αυτοαπασχόληση μέσω της Lifestyle Επιχειρηματικότητας, με στόχο οι συμμετέχοντες να ενισχύσουν την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

 
Το τελικό ευρωπαϊκό συνέδριο SELF-E του έργου πραγματοποιήθηκε την 16η Σεπτεμβρίου 2020 στη 
Λιθουανία με τη συμμετοχή των εταίρων μέσω του διαδικτύου. Το συνέδριο είχε τρεις κύριους στόχους: 
✓ Διασφάλιση της διάδοσης του έργου και των αποτελεσμάτων του πέρα από τη συνεργασία του 

έργου 
✓ Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου σε οργανώσεις και κοινότητες νέων 
✓ Έμφαση στις νέες ευκαιρίες αυτοεργοδότησης που βασίζονται στην Lifestyle Επιχειρηματικότητα ως 

εργαλείο για την προώθηση της αυτοεργοδότησης των νέων με λιγότερες ευκαιρίες, 
συμπεριλαμβανομένων των NEETS. 

✓ Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων του έργου σε εθνικές και ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές και 
κοινωνικές πολιτικές 

✓ Να δημιουργήσει μια δήλωση για τη μελλοντική χρήση του έργου για τους υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής προκειμένου να επιστήσει την προσοχή τους στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των 
λειτουργών νεολαίας και να συμπεριλάβει την lifestyle επιχειρηματικότητα στα προγράμματα δια 
βίου μάθησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ  ΜΑΣ  
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Το έργο SELF-E στοχεύει στην προώθηση της 

ποιοτικής εργασίας των νέων στην Ευρώπη, 

προκειμένου να προωθηθεί η ένταξη και η 

απασχολησιμότητα των νέων με λιγότερες 

ευκαιρίες (συμπεριλαμβανομένων των NEET). 

http://self-e.lpf.lt/
http://self-e.lpf.lt/
http://self-e.lpf.lt/
https://www.facebook.com/selfeprojecteu/?epa=SEARCH_BOX
https://www.linkedin.com/in/self-e-project-a62717162/

