Το 2ο ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζει τις δράσεις που
πραγματοποίησαν οι εταίροι του NESET κατά το δεύτερο έτος
του έργου.

1.

Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες

2.

Δεξιότητες Απασχολησιμότητας

3.

Από τον Οκτώβριο του 2019, οι εταίροι διεξήγαγαν μια έρευνα
απευθυνόμενοι στις δύο κύριες ομάδες στόχου του έργου: τους
Νέους και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του
τουρισμού. Η ανάλυση των αναντιστοιχιών σε δεξιότητες,
παρουσιάστηκε σε μια διακρατική έκθεση και συνέκρινε τις
ανάγκες με τις υπάρχουσες δεξιότητες στις συμμετέχουσες
χώρες, τη διαθέσιμη υποστήριξη και τα δημογραφικά στοιχεία
των Νέων, καθώς και τις αντιλήψεις σχετικά με τις υπάρχουσες
προκλήσεις και ευκαιρίες που σχετίζονται με την αγορά
εργασίας στον τουριστικό τομέα. Η έρευνα κατέδειξε επίσης τις
κύριες αναντιστοιχίες και ελλείψεις εργατικού δυναμικού στον
τουρισμό που εντοπίστηκαν από τις εταιρείες που συμμετείχαν
στην έρευνα.
Τα αποτελέσματα αυτής της έκθεσης αποτέλεσαν τη βάση για
την ανάπτυξη των παρακάτω δραστηριοτήτων του έργου:

Καινοτόμο Εκπαιδευτικό Υλικό
Οι εταίροι εκπόνησαν ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που
περιλαμβάνει διάφορους τύπους δεξιοτήτων που θεωρούνται
χρήσιμες για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων
στον τουριστικό τομέα και, ακολούθως, για τη διασφάλιση
βιώσιμης απασχόλησης, καλών επιδόσεων στην εργασία και
προοπτικών εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους.
Οι εκπαιδευτικές ενότητες που σχεδιάστηκαν από τους εταίρους
του έργου αναφέρονται στις ακόλουθες ομάδες δεξιοτήτων:

4.

Δεξιότητες Επιχειρηματικότητας
Επικύρωση Δεξιοτήτων στον Τουρισμό

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια
Μετά την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, οι εταίροι
διοργάνωσαν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα Εκπαιδευτικά
Εργαστήρια ενδυνάμωσης των Νέων. Σκοπός ήταν η ανάπτυξη
βασικών δεξιοτήτων, που μπορούν να εφαρμοστούν στη
τουριστική βιομηχανία από τους εν δυνάμει νέους εργαζομένους
(για την απόκτηση νέων και την επικύρωση προηγουμένως
αποκτηθέντων δεξιοτήτων) και τους εν δυνάμει νέους
επιχειρηματίες.
Εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19 και στις περιπτώσεις
όπου δεν ήταν δυνατή η δια ζώσης διεξαγωγή των
εργαστηρίων, οι εταίροι διοργάνωσαν τις σχετικές δράσεις
διαδικτυακά.
Παρακάτω, παρέχονται ορισμένες ενημερώσεις από τους
εταίρους σχετικά με τα εκπαιδευτικά εργαστήρια που
διεξήχθησαν στις χώρες τους:
Τον Σεπτέμβριο του 2020 ο εταίρος από την Κύπρο Enoros
Consulting Ltd διοργάνωσε ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο
«Κοινωνικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες» αποτελούμενο
από τρεις φάσεις: Η 1η φάση διήρκεσε από τις 7 έως τις 10
Σεπτεμβρίου με ένα διαδικτυακό σεμινάριο για νέους NEET με
τη συμμετοχή 22 νέων.

Η 2η φάση που συνδυάζει διαδικτυακά και δια ζώσης
εκπαιδευτικά εργαστήρια πραγματοποιήθηκε στις 17-18 και
23-24 Σεπτεμβρίου με 25 συμμετέχοντες. Η 3η φάση
πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο 25-30 Σεπτεμβρίου με
τη μορφή διαδικτυακής και διά ζώσης εκπαίδευσης, με τη
συμμετοχή 20 συμμετεχόντων.
Στην Ελλάδα, από τις 29 Ιουνίου 2020 έως τις 11 Ιουλίου
2020, το Κέντρο Δια βίου Μάθησης ΣΑΡΩΝΙΣ (Ελλάδα)
διοργάνωσε μια σειρά
διαδικτυακών εκπαιδευτικών
εργαστηρίων, στις οποίες συμμετείχαν 10 συμμετέχοντες από
την Περιφέρεια Αττικής, ηλικίας 15 έως 29 ετών, σχετικά με
«Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες». Το σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά,
χρησιμοποιώντας
το
εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του
έργου. Πέντε συνεδρίες οργανώθηκαν με επιτυχία, με μέση
διάρκεια 5 ωρών η καθεμία. Κατά πάσα πιθανότητα, τα
εκπαιδευτικά εργαστήρια για της υπόλοιπες ομάδες
δεξιοτήτων καθώς και εκείνο για τους υπόλοιπους 50
συμμετέχοντες στις «Κοινωνικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες», θα γίνει διαδικτυακά ξεκινώντας από τον
Σεπτέμβριο / Οκτώβριο 2020.
Το Dialogue Diversity Lda από την Πορτογαλία, οργάνωσε
δύο διαδικτυακά σεμινάρια σχετικά με τις «Κοινωνικές και
επικοινωνιακές δεξιότητες» μέσω του MS Teams, με τη
συμμετοχή δύο εκπαιδευτών και συνολικά 29 συμμετέχοντες.
Το πρώτο πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 17 Ιουλίου
2020 με τη συμμετοχή 15 εγγεγραμμένων συμμετεχόντων και
το δεύτερο πραγματοποιήθηκε από τις 9 έως τις 23 Ιουλίου με
τη συμμετοχή 14 εγγεγραμμένων συμμετεχόντων. Τον
Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμα για την ίδια
ομάδα δεξιοτήτων: το πρώτο εξ αποστάσεως από τις 22 έως
τις 28 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή 16 νέων και το δεύτερο,
δια ζώσης, από τις 24 έως τις 30 Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή
15 Νέων. Ο συνολικός αριθμός των Νέων που εκπαιδεύτηκαν

στις 4 ομάδες κατάρτισης ήταν 60.
Στη Ρουμανία, η Geo Club Association διοργάνωσε
εργαστήρια
στις
«Κοινωνικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες» στις 7 και 8 Ιουλίου 2020 με 14 συμμετέχοντες και
στις 11 και 12 Αυγούστου 2020 με 36 συμμετέχοντες. Οι
συναντήσεις υλοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας Zoom και
περιελάμβαναν τα ακόλουθα τρία στάδια: προγραμματισμός,
εφαρμογή και αξιολόγηση.
Ο Ιταλός συνεργάτης TUCEP διοργάνωσε μια διαδικτυακή
παρουσίαση μέσω Zoom στις 21 Ιουλίου σχετικά με το μάθημα
«Κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες» με 13
συμμετέχοντες. Τα υπολειπόμενα 3 σεμινάρια θα
πραγματοποιηθούν τον Σεπτέμβριο. Αναφορικά με τις άλλες
ομάδες δεξιοτήτων, εργαστήρια θα διοργανωθούν από τον
Οκτώβριο του 2020.

Κατά το δεύτερο έτος του έργου, έλαβε μέρος η 3η διακρατική
συνάντηση στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2019 στην Κροατία κατά
τη διάρκεια της οποίας οι εταίροι συζήτησαν την εξέλιξη των
δραστηριοτήτων του έργου και προγραμματίστηκαν τα
επόμενα βήματα.
Επί του παρόντος, οι εταίροι ασχολούνται με την ανάπτυξη της
διαδικτυακής πλατφόρμας υποστήριξης που θα φιλοξενήσει
το εκπαιδευτικό υλικό, μια διεθνή πύλη για την κινητικότητα
εργασίας,
συμπεριλαμβανομένων
αγγελιών
εργασίας
απευθυνόμενες ειδικά σε νέους στον τομέα του τουρισμού,
καθώς επίσης ένα καινοτόμο διαδικτυακό περιβάλλον
προσομοίωσης αυτοδιδασκαλίας για την υποστήριξη της
δημιουργίας νεοφυών επιχειρήσεων στον τουρισμό από νέους
επιχειρηματίες και ένα δίκτυο αμοιβαίας υποστήριξης των
Νέων, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Υλοποιείται από

Το έργο NESET χρηματοδοτείται με 1.124.551 € από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία μέσω των Χορηγιών του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. Ο στόχος του έργου είναι
η υποστήριξη σε μία ευρεία διακρατική βάση της βιώσιμης ενσωμάτωσης των νέων στην αγορά εργασίας του τουρ ισμού, μέσω της δημιουργίας ευνοϊκών συνθηκών
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας σε διάφορες μορφές τουρισμού.

