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Αγαπεηνί κνπ,
To "Brand Yourself" είλαη κηα δηεζλήο αληαιιαγή λέσλ θαη βαζηθή εθπαίδεπζε ζπλέξγεηαο, ε
νπνία ζα ιάβεη ρώξα ζηε Ρηέθα ηεο Κξναηίαο, ην δηάζηεκα 10 – 20 Ννεκβξίνπ 2015. ηόρνο ηεο
αληαιιαγήο-εθπαίδεπζεο είλαη λα θέξεη ζε επαθή ζπλνιηθά 30 ζπκκεηέρνληεο (νη εγέηεο ηεο
θάζε νκάδαο πεξηιακβάλνληαη) από 5 δηαθνξεηηθέο ρώξεο: Βνπιγαξία, Ιηαιία, Κξναηία, Σζερηθή
Γεκνθξαηία θαη Διιάδα, νη νπνίνη αληηκεησπίδνπλ ην ίδην πξόβιεκα - ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηεο
αλεξγίαο ησλ λέσλ ή/θαη ηελ αλαδήηεζε πξννπηηθώλ κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο.
Όινη καδί ζηελ Κξναηία ζα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα εξγαιεία ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο θαη
κέζσ απηώλ ζα ελδπλακσζνύλ θαη ζα βνεζεζνύλ ζην λα αλαθαιύςνπλ ην δηθό ηνπο δξόκν
ζηελ δσή, πνπ ζα ηνπο νδεγήζεη ζηελ επηηπρία, έρνληαο όκσο απνιαύζεη θάζε ζηηγκή ηεο
δηαδξνκήο!
Η ηδέα ηεο εθπαίδεπζεο λα εγείξεη ην δήηεκα ηνπ πξνζσπηθνύ branding, πξνέξρεηαη από ηελ
αύμεζε ηνπ ξόινπ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Δλεκέξσζεο σο έλα ηζρπξό εξγαιείν γηα ηελ πξνώζεζε
πξνζσπηθώλ θαη επαγγεικαηηθώλ δεμηνηήησλ, ηελ νινέλα απμαλόκελε ζεκαζία πνπ έρεη
απνθηήζεη ε δπλαηόηεηα λα κπνξεί θαλείο λα παξνπζηάζεη ηνλ εαπηό ηνπ ππό έλα πην επλντθό
θσο, ηελ αλάγθε ηεο θαηαζθεπήο ελόο ζπζηήκαηνο δηθηύσζεο πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηεζνύλ
νη πηζαλόηεηεο επηινγήο ηνπ θάζε ελδηαθεξνκέλνπ ζηε δηαδηθαζία ηνπ λα δηεθδηθήζεη κηα δνπιεηά
ή κηα επηρνξήγεζε θαη λα ππνβάιιεη αίηεζε γηα πξαθηηθή άζθεζε.
Οη ζπκκεηέρνληεο ζα ελδπλακσζνύλ ζηα θάησζη πεδία:
 Σξόπνο εξγαζίαο κέζα ζε δηεζλή, δηαπνιηηηζκηθή νκάδα.
 Δμάζθεζε ηεο αξηζηείαο κέζσ ηεο αλάιεςεο θηλδύλσλ (ξίζθσλ) θαη ηε δηόξζσζε ιαζώλ.
 Δθκάζεζε θαη εμέιημε δεμηνηήησλ πνιύηηκσλ θαη αλαγθαίσλ γηα ηελ επίηεπμε θαιύηεξσλ
απνηειεζκάησλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε κεγαιύηεξε επηηπρία ζηε δσή.
 Γεκηνπξγία επηκέξνπο απνηειεζκάησλ (αληαγσληζηηθό βηνγξαθηθό θιπ).
 Γπλαηόηεηα εθαξκνγήο όζσλ έκαζαλ ζηελ πξάμε πίζσ ζηε ρώξα ηνπο.
Η αληαιιαγή απηή ππνζηεξίδεηαη νηθνλνκηθά από ην πξόγξακκα Erasmus + γηα ηελ θηλεηηθόηεηα
ησλ λέσλ. Σα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζα πξέπεη σζηόζν λα πιεξώζνπλ ην θαζέλα από 60€
ζαλ ζπκκεηνρή.
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ηε δξάζε απηή κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο έσο θαη 5 κέιε ηνπ .Δ.Π. (18-30 εηώλ) θη έλαο
αθόκα (αλεμαξηήηνπ ειηθίαο) ζαλ group leader.
Σν target group εηλαη νη άλεξγνη. Σν θξηηήξην δελ εηλαη δεζκεπηηθό, έλαο βαζκνθόξνο, θνηηεηήο,
ή θαη κε part-time δνπιεηά κπνξεί λα εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία.
Δπηζπλάπηεηαη ην infoletter θαη ε αίηεζε ζπκκεηνρήο. Παξαθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα
απνζηείινπλ ηελ αίηεζε ζπκκεηνρήο ζπκπιεξσκέλε το αργότερο μέχρι 13 επτεμβρίου
2015, ππ’ όςηλ ηνπ θ. Π. Μακνπδάθε (pmamouz@gmail.com).
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