Professional Orientation of Vulnerable Young People
In the current recession times, both the labour market and social conditions
remain extremely challenging in Europe. Eurostat (2015) estimated that
almost 24 million people were unemployed in the EU-28, of whom over 18
million were in the Eurozone. Youth unemployment rate is more than twice
higher than the adult one – 21.2 % against 9.8 %. Although they are
considered as the world's greatest asset for present and future, they represent a group that
are more likely to suffer from unemployment, low payments and job insecurity. In more
details., more than 7,5 million young people across EU are neither in employment nor in
education or training (NEETs).
The University of Nicosia participates in the ‘Professional Orientation of Vulnerable Young
People’ project which seeks to promote re-skilling and up-skilling across 8 Member States,
providing vulnerable young people with e-career guidance and improving the orientation
measures offered by the adult education providers in the field. In particular, it aims to reduce
the number of low-skilled adults by providing career guidance using Open Educational
Resources and offering tailored learning opportunities with particular emphasis on vulnerable
young learners on the basis of transnational comparison and cooperation.
The project partnership is multidisciplinary, with participation of ten organisations and
researchers from Spain, Portugal, Cyprus, UK, Lithuania, Germany, Italy, and Bulgaria. The
coordinator of the project is Fundación Altius Francisco De Vitoria in Spain.
More information can be found at: www.provyp.eu

Επαγγελματικός προσανατολισμός σε ευάλωτους νέους
Η Eurostat (2015) υπολογίζει ότι σχεδόν 24 εκατομμύρια άτομα ήταν
άνεργοι στην Ευρώπη των 28, εκ των οποίων τα 18 εκατομμύρια ήταν στην
Ευρωζώνη. Η ανεργία στους νέους βρίσκεται σε διπλάσιο ποσοστό – 21.2 %
- σε σχέση με το γενικό ποσοστό ανεργίας ενηλίκων που είναι στο 9.8 %.
Παρόλο που είναι οι νέοι θεωρούνται ως η μεγαλύτερη επένδυση για το
παρόν και το μέλλον, αντιπροσωπεύουν μια ομάδα που είναι πιο πιθανό να
υποφέρει από την ανεργία, τις χαμηλές πληρωμές και την εργασιακή ανασφάλεια.
Αναλυτικότερα, περισσότεροι από 7,5 εκατομμύρια νέοι σε όλη την ΕΕ ούτε εργάζονται, ούτε
Βρίσκονται στην εκπαίδευση ή στην επαγγελματική κατάρτιση (NEET).
To Πανεπιστήμιο Λευκωσίας συμμετέχει στο έργο «Επαγγελματικός προσανατολισμός σε
ευάλωτους νέους», το οποίο επιδιώκει να προωθήσει την αναβάθμιση και την εξειδίκευση
σε 8 κράτη μέλη, παρέχοντας στους ευάλωτους νέους την επαγγελματικό προσανατολισμό
και καθοδήγηση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Παράλληλα στοχεύει στη βελτίωση των
μέτρων και πολιτικών που προσφέρουν οι πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων. Επιδιώκει επίσης
να συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των νεαρών ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση,
παρέχοντας τους συμβουλευτική σταδιοδρομίας αξιοποιώντας τους Ανοικτούς
Εκπαιδευτικούς Πόρους και προσφέροντας προσαρμοσμένες ευκαιρίες μάθησης, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στους ευάλωτους νέους μαθητές.
Στο έργο συμμετέχουν 10 οργανισμοί από την Ισπανία, Πορτογαλία, Κύπρο, Ηνωμένο
Βασίλειο, Λιθουανία, Ιταλία και Βουλγαρία. Ο συντονιστής του έργου είναι το Fundación
Altius Francisco De Vitoria από την Ισπανία.
Για περισσότερες Πληροφορίες και μαθήματα επαγγελματικού προσανατολισμού μπορείτε
να αναζητήσετε στη διεύθυνση: http://www.provyp.eu

