
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SYMPATIC  

Το SYMPATIC είναι μια στρατηγική συνεργασία του Erasmus + με διάρκεια 26 μήνες (Οκτώβριος 

2019 - Δεκέμβριος 2021) που συγκεντρώνει εταίρους από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο και τη 

Γερμανία. Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα ανεργίας των νέων και 

θέλει να αξιολογήσει την κινητικότητα (πρακτική άσκηση, εργασία και εθελοντισμό στο εξωτερικό) 

των νέων ως επιπρόσθετη αξία για την επαγγελματική τους ένταξη, καθώς και το ρόλο των εκπαι-

δευτών στις επιχειρήσεις ως βασικό πρόσωπο επικοινωνίας στους οποίους μπορούν να βασι-

στούν οι νέοι για συμβουλές και δικτύωση. 

Το SYMPATIC στοχεύει στη συμμετοχή 3 διαφορετικών ομάδων - στόχων: 

• Νέοι κάτω των 30 ετών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα κινητικότητας ή σε επαγγελ-

ματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

• Εκπαιδευτές εργασίας: κοινωνικοί λειτουργοί / φορείς παροχής κινητικότητας / φορείς 

παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (από οργανισμούς εταίρων) 

που θα βοηθήσουν τους νέους πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την κινητικότητα. 

• Εκπαιδευτές των εταιρειών που θα εργάζονται για την παρακολούθηση των νέων, θα 

οικοδομήσουν μια αξιόπιστη σχέση, θα παρακολουθήσουν μια εκπαίδευση για να 

προσαρμόσουν τις κενές θέσεις εργασίας με «σκληρές» και μαλακές  δεξιότητες που 

μπορούν να ταιριάζουν καλύτερα στους νέους. 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ SYMPATIC  

• Δημιουργία δεσμού μεταξύ εταιρειών με επαγγελματικές ευκαιρίες (θέσεις εργασίας ή 

πρακτικής άσκησης) και νέων που αναζητούν ευκαιρίες. 

• Να εκπαιδευτούν οι εργοδότες ώστε να γίνουν εκπαιδευτές των νέων 

• Διευκόλυνση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας σε εθνικό επίπεδο και στο 

εξωτερικό. 

• Εκπαίδευση των κοινωνικών λειτουργών / φορείς παροχής κινητικότητας / παροχών 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ως εκπαιδευτής εργασίας 
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ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ SYMPATIC  

• Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι εταίροι θα ερευνήσουν την αγορά εργασίας 
προκειμένου να γνωρίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ανάγκες και τις απαιτήσεις 
όσον αφορά τις ευκαιρίες απασχόλησης. 

• Έπειτα, θα αναπτυχθεί ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για να παρέχει στους εργοδότες τις 
απαραίτητες πληροφορίες και γνώσεις για να υποστηρίξουν τους νέους στην επαγ-
γελματική τους ένταξη. 

• Το πακέτο κινητικότητας θα περιλαμβάνει την κατάρτιση των κοινωνικών λειτουργών 
για να γίνουν προπονητές εργασίας (job coah) 

• Στο τέλος, η πλατφόρμα μας CONNECT θα επιτρέψει μια ομαλότερη επικοινωνία μεταξύ 
των νέων που αναζητούν εργασία και των εργοδοτών 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ! 

• Φεβρουάριος / Μάρτιος 2020: Συνέντευξη και μελέτη στην αγορά εργασίας: ανάγκες 

και απαιτήσεις, απαιτούμενα προφίλ και πιθανές μελλοντικές ευκαιρίες. 

• 2020/2021: Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό μας δίκτυο (οι εκπαιδευτές στην εταιρεία να εί-

ναι σε θέση να υποστηρίξουν την ένταξη των νέων στην νέα τους εργασία ή κατά τη 

διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης) 

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYMPATIC; Η ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ 

• Προσβασιμότητα στην ιστοσελίδα μας, πλατφόρμα CONNECT και εργαλεία επικοινωνί-

ας 

• Πρόσκληση στις εκδηλώσεις μας 

• Δωρεάν εκπαίδευση (2 μέρες) για τη διδασκαλία, τα πλεονεκτήματα μιας εμπειρίας στο 

εξωτερικό, την άτυπη εκπαίδευση και τις μαλακές δεξιότητες 

• Πρόσβαση σε μια ομάδα νέων Ευρωπαίων που είναι έτοιμοι για νέες ευκαιρίες 

• Μια ευέλικτη συμμετοχή ανάλογα με το χρόνο σας, το οποίο εσείς θα αποφασίσετε! 



ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ SYMPATIC  

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία στις εγκαταστάσεις του Eurocircle, συ-

ντονιστή του έργου στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019. Οι συνεργάτες ανάλυσαν λεπτομερώς βήμα 

προς βήμα όλα τα παραδοτέα και συμφώνησαν για τα πρώτα βήματα του έργου ώστε να ευθυ-

γραμμιστούν με τις συστάσεις της Εθνικής Υπηρεσίας. Ο πρώτος σχεδιασμός της πλατφόρμας 

παρουσιάστηκε έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διάρκεια της και η χρήση της μετά την ολοκλήρωση 

του έργου. Οι συζητήσεις σχετικά με τον διαχωρισμό και τον ποιοτικό έλεγχο ήταν επίσης χρήσι-

μες για την ικανοποίηση των προβλεπόμενων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών. 

 

Η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Ρώμη στις εγκαταστάσεις της Ciofs-FP στις 18 

και 19 Μαΐου του 2020. 
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Euoricircle, Website: www.eurocircle.info  
ADICE, Website: https://adice.asso.fr/  
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EDITC LTD, Website: www.editc.eu 

 

GERMANY: 

MetropolisNet, Website: www.metropolisnet.eu 

u.bus GmbH , Website: www.ubus.net 

 
ITALY: 

C.I.O.F.S, Website: www.ciofs-fp.org  


