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Το πρόβλημα 

  
 
 

  
 
 
Η λύση 
 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
GOdIGITAL θα προσπαθήσει να 
αντιμετωπίσει τα παραπάνω 
θέματα, υποστηρίζοντας τα NEETs 
άτομα στη βελτίωση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων τους με 
αποτέλεσμα να έχουν αυξημένες 
ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. 

Περιγραφή του έργου 

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της 
απασχολησιμότητας των νέων NEETs με 
την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, 
οι εταίροι θα προσπαθήσουν να 
εντοπίσουν τα κενά των ψηφιακών 
δεξιοτήτων στα NEET άτομα και να 
δημιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό υλικό 
με στόχο την κάλυψη αυτών των κενών. Το 
εκπαιδευτικό υλικό θα ενσωματωθεί στη 
διαδικτυακό εργαλείο "Digital Tools for 
Work Accelarator". Είναι ένα έξυπνο 
εργαλείο που θα παρέχει στους μαθητές 
εξατομικευμένες διαδρομές κατάρτισης, 
προκειμένου να τους βοηθήσει να 
αναπτύξουν τις απαραίτητες ψηφιακές 
δεξιότητες για την αγορά εργασίας. Μέχρι 
στιγμής, οι εταίροι έχουν αναπτύξει το 
εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο 
περιλαμβάνει δράσεις που πρέπει να 
εκτελούν οι NEET για την επίτευξη της 
επιθυμητής κατάστασης. 

Πηγή: Pixabay 
Σύμφωνα με τα στοιχεία του 
Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής 
(ISTAT), το 17,2% των ατόμων 
ηλικίας 20-30 στην ΕΕ ήταν 
NEETs το 2017, ενώ τα ανενεργά 
άτομα αυξήθηκαν δραματικά 
από την αρχή της κρίσης. Εκτός 
αυτού, υπάρχει έλλειψη 
ειδικευμένων υπαλλήλων που 
ικανοποιούν τις ανάγκες της 
επιχείρησης, καθώς πολλοί από 
αυτούς δεν διαθέτουν 
ψηφιακές δεξιότητες. 
 



 

 

 

 

 

 

Ενακτήρια Συνάντηση 

Η εναρκτήρια συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
στη Zaragoza στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2019 και 
φιλοξενήθηκε από τον συντονιστή του έργου, 
FEUZ. Οι εταίροι συναντήθηκαν και συζήτησαν 
τις αρχικές δραστηριότητες του έργου και τους 
πιο αποτελεσματικούς τρόπους διάδοσης του 
έργου και μεγιστοποίηση του αντικτύπου του 
από την αρχή. 

Second Project Meeting 

 
Η δεύτερη συνάντηση του έργου 
πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακά 
λόγω της πανδημίας COVID-19 
στις 12 Μαΐου 2020. Οι εταίροι 
συζήτησαν την πρόοδο του 
έργου και καθόρισαν τις 
επόμενες δραστηριότητες 
σχετικά με την ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού υλικού και του 
διαδικτυακού εργαλείου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή 

η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 

Εταίροι 

Πηγή: Pixabay 

 


