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Η ομάδα του προγράμματος πραγματοποίησε έρευνα 
προκειμένου να διερευνήσει τις επικρατούσες απόψεις σχετικά 
με τη σημασία των Ήπιων Δεξιοτήτων καθώς και τις γνώσεις 
περί αυτών μεταξύ των εργοδοτών, των νέων και των 
μελλοντικών εργαζομένων. 
Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων συγκεντρώθηκαν ανά 
χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα, και έπειτα 
δημιουργήθηκε μία γενική αναφορά για όλες. Η έρευνα αυτή θα 
βοηθήσει την ομάδα του προγράμματος να δημιουργήσει τις 
καταλληλότερες μεθόδους και εργαλεία ώστε να καλύψει το κενό 
γνώσεων του εκάστοτε σπουδαστή αναφορικά με τις Ήπιες 
Δεξιότητές του/της και, κατά συνέπεια, να παρέχει στους νέους  
προσωποποιημένες μαθησιακές επιλογές αντί να εφαρμόζεται 
το ίδιο μαθησιακό πρόγραμμα για όλους!  
Τα πιο ενδιαφέροντα δεδομένα που προέκυψαν από την 
ανάλυση της έρευνας είναι ότι σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (σε 
ποσοστό 92%) γνωρίζουν την υψηλή σημασία των Ήπιων 
Δεξιοτήτων και τις εργασιακές ευκαιρίες που προσφέρουν. Οι 
Επικοινωνιακές Δεξιότητες ανακηρύχθηκαν ως οι πιο 
σημαντικές ακολουθούμενες με μικρή διαφορά από την Επίλυση 
Προβλημάτων και την Ομαδικότητα. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν 
υψηλό ενδιαφέρον στο να αναβαθμίσουν τις Ήπιες Δεξιότητές 
τους, οι οποίες γίνονται ακόμα πιο κρίσιμες στη δύσκολη εποχή 
της πανδημίας. 

 
 
 

Το Έργο αυτό (Seeking first job equipped with proper soft skills: 2019-3-EL02-KA205-005437) 
χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση 
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEE- 
FIRST στοχεύει στην παροχή 
εκπαιδευτικών εργαλείων και στην 
επιμόρφωση των νέων ώστε να 
αποκτήσουν τις απαιτούμενες 
κοινωνικές και επαγγελματικές 
δεξιότητες (soft skills) που θα 
τους βοηθήσουν στην εξεύρεση 
εργασίας (π.χ. δεξιότητες 
επικοινωνίας, δημιουργικότητας, 
κριτική σκέψη, ομαδικότητα, κ.α.). 
 
Κύριες ομάδες-στόχοι αποτελούν 
οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, Λυκείου ή Τεχνικής 
Σχολής,  ευπαθείς ομάδες νέων 
όπως άνεργοι, μετανάστες καθώς 
και πρόσφατα απασχολούμενων 
νέων, οι οποίοι θέλουν να 
βελτιώσουν τις κοινωνικές και 
επαγγελματικές τους δεξιότητες! 
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Τους τελευταίους μήνες υπήρξε έντονη 
δραστηριότητα στην προώθηση του 
προγράμματος: Η ομάδα εργάστηκε.. 
αρμονικά προκειμένου να δημιουργήσει το 
δελτίο τύπου του project καθώς και 2 νέα 
γραφήματα (το δεύτερο εκ των οποίων στα 
δεξιά)  
 
 
Μπορείτε να τα δείτε όλα στην ιστοσελίδα 
μας: www.seefirst.eu/results 

Το Έργο αυτό (Seeking first job equipped with proper soft skills: 2019-3-EL02-KA205-005437) 
χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση 
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.  

Επόμενα βήματα 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ομάδα του SEE FIRST συναντήθηκε διαδικτυακά 
τον Δεκέμβριο του 2020 προκειμένου να σχεδιάσει 
και να αποφασίσει τα επόμενα βήματα για μια 
επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος. 
Συγκεκριμένα, οι εταίροι συμφώνησαν στη 
δημιουργία Καρτών Δράσης που στοχεύουν στην 
ενδυνάμωση των Ήπιων Δεξιοτήτων του 
σπουδαστή. Οι κάρτες αυτές θα περιλαμβάνουν 
διασκεδαστικές, πρωτότυπες και διαδραστικές 
δραστηριότητες! 
 
Επιπλέον το Genie, ένα έξυπνο διαδικτυακό 
εργαλείο στο οποίο θα ενσωματωθεί το 
εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος, έλαβε την 
πρώτη του μορφή. Η επόμενη διαδικτυακή 
συνάντηση θα λάβει χώρα τον Φεβρουάριο του 
2021 και θα έχει σαν στόχο να κάνει την εκμάθηση 
Ήπιων Δεξιοτήτων.. παιχνιδάκι! 

 
Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Ακολουθήστε 
το SEE FIRST στο Facebook και το LinkedIn 
για να ανακαλύψετε περισσότερα! 
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