«WORK EXPERIENCE AROUND EUROPE»
(W.E.AR.E.)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ - KA 1, 2015-2016
Τμήμα Εργασίας, Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Διάρκεια Τοποθέτησης: 2-6 μήνες
Αριθμός Συμμετεχόντων: 21 Απόφοιτοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Οργανισμοί Υποδοχής: 19 διαφορετικοί οργανισμοί σε 11 χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ισπανία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ιρλανδία, Λετονία)
Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω του Τμήματος Εργασίας, σε
συνεργασία με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου δημιούργησε το πρόγραμμα “Work
Experience ARound Europe” (W.E.AR.E.) για να δώσει την ευκαιρία σε νέους απόφοιτους να
αποκτήσουν εργασιακή πείρα στον τομέα σπουδών τους, σε οργανισμούς της επιλογής τους σε χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας έτσι και την κινητικότητα των νέων.
Η βασική ιδέα ήταν να τοποθετηθούν νέοι πτυχιούχοι σε οργανισμούς της επιλογής τους σε
Ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, η οποία θα μπορούσε να
διευκολύνει την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, καθώς έχει διαπιστωθεί ότι η επαγγελματική
πείρα είναι πολύ σημαντική για την επιλογή κάποιου υποψηφίου σε θέση εργασίας και οι νέοι
άνεργοι χωρίς εργασιακή πείρα έχουν πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα στην εξεύρεση εργασίας και
βρίσκονται σε πολύ δυσμενέστερη θέση.
Στην κοινοπραξία συμμετείχαν τα ακόλουθα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Πανεπιστήμιο Κύπρου,
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο,
Πανεπιστήμιο Frederick, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, UCLan Cyprus και Cyprus International
Institute of Management.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 01/06/2015-31/05/2017 δίνοντας την ευκαιρία σε
εικοσιένα (21) νέους απόφοιτους να αποκτήσουν εργασιακή πείρα στον τομέα ενδιαφέροντος τους
και ακαδημαϊκών τους προσόντων σε οργανισμό της επιλογής τους για περίοδο 2-6 μηνών σε
δεκαεννιά (19) διαφορετικούς οργανισμούς σε έντεκα (11) χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο,
Ισπανία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σουηδία, Ιρλανδία, Λετονία). Ακόμη τους
βοήθησε να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, τεχνογνωσία, διαπολιτισμικές και γλωσσικές γνώσεις και
δικτύωση με στόχο να διευκολυνθεί η πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.
Οι τομείς σπουδών στους οποίους απέκτησαν επαγγελματική πείρα συμπεριλαμβάνουν:
Αρχιτεκτονική/ Πολιτική Μηχανική, Κοινωνική Εργασία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Sports Management,
Χορός, Γραφικές Τέχνες, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Επιστήμες Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας,
Μουσική/ Μουσική Εκπαίδευση, Ψυχολογία και Λογοθεραπεία.

Οι συμμετέχοντες είχαν μία πρώτη επαφή με την αγορά εργασίας, είδαν πώς είναι να εργάζονται σε
ένα οργανισμό και μάλιστα στον τομέα τους ως μέλος μίας ομάδας ή ατομικά, ανέπτυξαν δεξιότητες
και τεχνογνωσία για χειρισμό περίπλοκων μηχανημάτων και προγραμμάτων τελευταίας τεχνολογίας,
που στην Κύπρο δεν είναι διαθέσιμα ή δεν θα τους δινόταν η ευκαιρία να τα χειριστούν. Επιπλέον, η
εμπειρία τους σε χώρες της Ευρώπης συνέτεινε στην προσωπική ανάπτυξη των συμμετεχόντων τόσο
γλωσσικά όσο και διαπολιτισμικά και αυτή η εμπειρία τους χάρισε, εκτός από επαγγελματική πείρα,
γενικές γνώσεις, αυτοπεποίθηση και άλλα εφόδια που θα τους βοηθήσουν στην εξεύρεση εργασίας.
Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες βρήκαν εργασία αμέσως μετά την λήξη της περιόδου κατάρτισής τους,
στην Κύπρο και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Τα μέλη της Ομάδας Έργου:
Αντώνης Κάφουρος – Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Αλεξία Τσαούση – Συντονίστρια Προγράμματος (Λεμεσός)
Χριστίνα Σταύρου (Λευκωσία)
Πάρις Μιχάλας (Λάρνακα)
Κυριάκος Κατσιαντώνης (Ελεύθερη Περιοχή Αμμοχώστου)
Χριστιάνα Αργυρίδου (Πάφος)
Για περισσότερες πληροφορίες: www.mlsi.gov.cy/dl

Το έργο χρηματοδοτείται 100% από κονδύλι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δίνεται στην Κύπρο μέσω του
Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) - Διά Βίου Μάθησης για το εν λόγω πρόγραμμα.

