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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.  
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Το SEE FIRST είναι ένα διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ που 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 του προγράμματος είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Λυκείου ή Τεχνικής 
Σχολής, προπτυχιακοί φοιτητές, και ευπαθείς ομάδες νέων όπως άνεργοι και μετανάστες. Επίσης, το έργο 
απευθύνεται σε νέους βρήκαν πρόσφατα εργασία και θέλουν να βελτιώσουν τις κοινωνικές και επαγγελματικές 
τους δεξιότητες. 
Προκειμένου να κατανοήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των νέων ατόμων που αναζητούν εργασία και να 
μάθουν τι αναζητούν οι εργοδότες σε υποψηφίους, οι εταίροι του SEE FIRST πραγματοποίησαν δύο έρευνες. 
 

 Η πρώτη έρευνα είχε ως στόχο να αναδείξει τις δεξιότητες που αναζητούν οι εργοδότες σε υποψηφίους 
που εισέρχονται στην αγορά εργασίας. 212 άτομα από 5 χώρες συμμετείχαν στην έρευνα. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι:  

 Το 70% των ερωτηθέντων προέρχονταν από τον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών και το 
83% από αυτούς εργάζονται/έχουν μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις. 

 Οι 3 κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες που αξιολογήθηκαν ως οι πιο σημαντικές για έναν 
εργαζόμενο είναι: δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδική εργασία και επίλυση προβλημάτων. 

 Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες (65 στους 212) πιστεύουν ότι οι κοινωνικές και 
επαγγελματικές δεξιότητες είναι πιο σημαντικές από τις τεχνικές δεξιότητες (hard skills) στο 
χώρο εργασίας. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες πιστεύουν ότι αυτό ισχύει επειδή είναι 
πιο δύσκολο για κάποιον να αποκτήσει επαγγελματικές δεξιότητες. 

 Το 20% πιστεύει ότι οι κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες είναι εξίσου σημαντικές με τις 
τεχνικές δεξιότητες καθώς αλληλοσυμπληρώνονται. 

 Μόνο το 5% πιστεύει ότι οι τεχνικές δεξιότητες είναι πιο σημαντικές από τις κοινωνικές και 
επαγγελματικές δεξιότητες. 

 

 Η δεύτερη έρευνα αφορούσε νέους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας. Σε αυτήν 
συμμετείχαν 154 άτομα από Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία και Ιταλία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: 

 Το 80% αναζητά εργασία στον τομέα των επιχειρηματικών υπηρεσιών. 
 Σχεδόν το 70% των ερωτηθέντων έχει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 Το 46% θεωρεί ότι οι κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες είναι πολύ σημαντικές στον 

τομέα στον οποίο θέλουν να υποβάλουν αίτηση. 
 Οι δεξιότητες επικοινωνίας θεωρούνται οι πιο σημαντικές δεξιότητες. 
 Το 62% των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι θα επωφεληθούν από μια εκπαίδευση σε κοινωνικές και 

επαγγελματικές δεξιότητες. 
 Το 33% πιστεύει ότι οι κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες είναι πιο σημαντικές από τις 

τεχνικές δεξιότητες στον τομέα που θέλουν να υποβάλουν αίτηση. 
 
Με βάση αυτά τα αποτελέσματα, οι εταίροι του SEE FIRST αναπτύσσουν  
εκπαιδευτικό  υλικό προσαρμοσμένο στις ανάγκες των νέων ατόμων που αναζητούν εργασία.  
Το υλικό θα ενσωματωθεί σε ένα διαδραστικό εξατομικευμένο εργαλείο που θα είναι 
 διαθέσιμο  στο κοινό τους επόμενους μήνες. 
 
Για να ενημερώνεστε για όλα τα νέα του έργου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και  
ακολουθήστε μας στο Facebook και το  LinkedIn. 
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