
Είναι ένα σχήμα υποστήριξης για κάθε άτομο 

που πηγαίνει στο εξωτερικό για εργασία πριν 

και κατά την διάρκεια της κινητικότητας από 

το στάδιο της πρόθεσης ως αυτό της 

προσαρμογής σε μια ξένη χώρα και σε ένα 

ξένο περιβάλλον εργασίας. Ο οδηγός είναι 
ένα χρήσιμο εργαλείο για συμβούλους 

καριέρας και άλλους θεσμικούς παράγοντες 

Ημερίδα για το Έργο στη Κύπρο

Δοκιμάστε τις δεξιότητές σας ! 

Μοντέλο εργασίας με τους ανθρώπους 

που ενδιαφέρονται για διακρατική 

κινητικότητα 

Το εργαλείο του LAMOS θα σας βοηθήσει να 

δοκιμάσετε τις δεξιότητές σας στα ακόλουθα 

πεδία: 1. Προσαρμοστικότητα, 2. 

Αυτοαποτελεσματικότητα 3. Ανθεκτικότητα, 4. 

Αισιοδοξία, 5. Επικοινωνία, 6. Συναισθηματική 

Σταθερότητα, 7. Ειλικρίνεια, 8. Διαπολιτισμική 

Ευαισθητοποίηση. Με βάση τα αποτελέσματα, 

το εργαλείο σας προτείνει μια εξατομικευμένη 

διαδρομή κατάρτισης όπου θα μπορείτε να 

αναπτύξετε τις απαραίτητες ικανότητες πριν 

δουλέψετε στο εξωτερικό. 

 

Δοκιμάστε το εργαλείο εδώ: 

https://ict-tool.lamos-project.eu/register 

Αναπτύχθηκε ώστε να ανιχνευτούν και να 

αναλυθούν οι ανάγκες σε κάθε χώρα σχετικά 

με την διακρατική κινητικότητα στην αγορά 

εργασίας και την προσαρμοστικότητα των 

εργαζομένων σε ένα ξένο εργασιακό 

περιβάλλον καθώς και οι συγκεκριμένες 

δεξιότητες, τα προβλήματα και οι ανάγκες.

Η εκδήλωση με τίτλο "Εξερεύνηση των 

μελλοντικών προοπτικών στην διακρατική 

κινητικότητα- Υποστήριξη, Εκπαίδευση και 
Προκλήσεις" θα διοργανωθεί υπο την 

αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Επαγγελματικών Δεξιοτήτων στις 

28.11.2018 στη Λευκωσία. 

Σημαντικοί οργανισμοί θα παρουσιάσουν 

την οπτική τους σχετικά με την εργασιακή 

κινητικότητα στην Ευρώπη καθώς και 
ευκαιρίες και προκλήσεις που οι 
εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν κατά την 

προσαρμογή τους σε ένα νέο περιβάλλον. 

Στοχεύει να προετοιμάσει άτομα για την 

κινητικότητα στην αγορά εργασίας και να 

αυξήσει την προσαρμογή τους σε μια ξένη 

αγορά εργασίας και κοινωνία. 

Ξεχωριστά προγράμματα κατάρτισης για: 

α) ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ: προετοιμασία για 

εργασιακή κινητικότητα πριν την αναχώρηση  

β) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ: προσαρμογή στο ξένο 

κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον έπειτα 

από την άφιξη στην ξένη χώρα 

LAMOS EU

www.lamos-project.eu 

 Εργαλειοθήκη του προγράμματος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ LAMOS EU  

Περιφερειακή Έκθεση Έρευνας 

Ανάλυσης 



Υποστήριξη Εργασιακής 
Κινητικότητας - LAMOS EU 
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European Labor Mobility Support 

- LAMOS EU 

Κύπρος 

www.eurosc.eu

Πολωνία - www.oic.lublin.pl

Ελλάδα - www.action.gr

Ισπανία- www.inerciadigital.com

Γερμανία 

www.abu-ggmbh.de

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΤι είναι το έργο LAMOS EU; 

Στόχος του έργου είναι η αύξηση της 

διακρατικής απασχολησιμότητας μέσω της 

διαμόρφωσης και ανάπτυξης του 

συστήματος υποστήριξης της διακρατικής 

κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και 
της προσαρμοστικότητας των 

εργαζομένων / ατόμων σε ένα ξένο / 

διεθνές περιβάλλον με την ενεργό 

συμμετοχή εταιρειών, ενδιαφερομένων και 
παρόχων κατάρτισης. 

 

εργαζομένους σε ξένα εργασιακά 

περιβάλλοντα 

άτομα που ενδιαφέρονται για την 

εργασιακή διακρατική κινητικότητα
συμβούλους
εταιρείες και τμήματα ανάπτυξης 

ανθρωπίνου δυναμικού
οργανισμούς και κέντρα επαγγελματικής 

κατάρτισης
εκπαιδευτικούς οργανισμούς
εκπαιδευτές
δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς 

(ενώσεις εργοδοτών, γραφεία 

απασχόλησης, γραφεία ευρέσεως 

εργασίας)   

Ποιους αφορά;


