ΓΙΑΤΙ YOTE;

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 18
Δεκέμβρη του 2006 συνέστησε 8 βασικές ικανότητες ως
σημαντικές για την απασχόληση των ατόμων σε όλη την
Ευρωπαϊκή Ένωση:

Η οικονομική ανάπτυξη κατά τα τελευταία χρόνια
δείχνει τη σημασία της κινητικότητας για την αναζήτηση
μιας ευκαιρία για την απασχόληση και την ανάγκη να
προσαρμοστούμε γρήγορα στις αλλαγές και τις νέες
προκλήσεις. Έτσι, η κατάρτιση στις 8 βασικές ικανοτήτες
θα πρέπει να είναι μέρος της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.

1) Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα
2) Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες
3) Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες
στην επιστήμη και στη τεχνολογία
4) Ψηφιακή ικανότητα
5) Μαθαίνοντας να μαθαίνω
6) Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες ως πολίτης
7) Αίσθηση
της
καινοτομίας
και
της
επιχειρηματικότητας
8) Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση.

Σκοπός μας είναι η ανάπτυξη ενός εργαλείου που θα
βοηθά τους νέους να βελτιώσουν τις βασικές ικανότητές
τους. Εταίροι από την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα,
την Τυνησία, την Αυστρία και τη Γερμανία
συνεργάζονται για την πραγματοποίηση αυτού του
σκοπού και την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου
"Νεολαία σε Ενδυνάμωση - YOTE».

Εκτός από την τυπική τους εκπαίδευση, οι νέοι
χρειάζονται αυτές τις βασικές ικανότητες για την έναρξη
της σταδιοδρομίας στον εργασιακό στίβο.
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