
 

  

Πιλοτική δοκιμή: μια διαδραστική 

συνεδρία για να δοκιμάσετε τα 

αποτελέσματα του SEE FIRST  

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ SEE 

FIRST μόλις 

ξεκίνησε  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Ακαδημία είναι πλέον 

διαθέσιμη. Είναι ένας εικονικός 

χώρος που διαθέτει υποδομή 

υποστήριξης αφιερωμένη σε 

όλους τους χρήστες του SEE FIRST 

και την κοινότητα πρακτικής. Η 

Ακαδημία συγκεντρώνει μια 

κοινότητα ειδικών στο θέμα των 

soft skills για αναζήτηση εργασίας 

και προσφέρει λειτουργία 

ζωντανής βοήθειας και 

λειτουργία Φόρουμ σε όποιον 

εγγραφεί σε αυτήν. Επισκεφτείτε 

τον ιστότοπο και ανακαλύψτε 

όλες τις επιλογές για να 

μοιραστείτε τις γνώσεις σας και 

να ανταλλάξετε με συναδέλφους 

μέλη! !η ομάδα στόχος στην 

πιλοτική λειτουργία 

phase of the Genie. 

 

 

#SEEFIRST 

Articles on SOFT SKILLS available on 

the website and social media of the 

project 

www.seefirst.eu 

 

 

 

 

 
Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η 

ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

"Αναζήτηση πρώτης εργασίας εξοπλισμένης με τις κατάλληλες soft skills" αριθμός έργου: 2019-3-

EL02-KA205-005437 

 

www.seefirst.eu 

 

 

@SEEFIRST 

 

 

  

Σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική συνεδρία 

κατά τον μήνα Φεβρουάριο: με τη μορφή μιας εκδήλωσης προώθησης για 

τις πιλοτικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα εργαστήρια ήθελαν να 

ευαισθητοποιήσουν τις ομάδες-στόχους σχετικά με τα αποτελέσματα του 

έργου, το SEE FIRST Training Program και Εργαλεία που περιλαμβάνουν: 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ  

• Πλαίσιο εγκάρσιων δεξιοτήτων που περιλαμβάνει μεθόδους και εργαλεία 

για την αξιολόγηση του κενού και ένα πλαίσιο για την αναγνώριση 

δεξιοτήτων και επιτευγμάτων 

• Στρατηγικές και ενέργειες εγκάρσιας ενίσχυσης 

• Διαδικτυακό εργαλείο Skills Genie 

• Εικονικός χώρος SEE First Academy με υποδομή υποστήριξης 

Ο πιο σημαντικός στόχος ήταν να γίνει γνωστό το SEE FIRST και να 

δημοσιοποιηθούν τα πολλαπλασιαστικά γεγονότα, το τελικό στάδιο και το 

οριστικό βήμα του μακρινού ταξιδιού του SEE FIRST. 

 

SEE FIRST 
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https://seefirst.eu/
https://www.linkedin.com/company/68234840


 

Προωθητικές 

εκδηλώσεις σε 

χώρες εταίρους 

 
Αυτές οι εκδηλώσεις εργαστηρίων διοργανώνονται σήμερα σε 

Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο και Ισπανία. Στόχος τους 

είναι η επικύρωση των αποτελεσμάτων του έργου, η συμμετοχή των 

ομάδων-στόχων και η παροχή τελικών εκδόσεων υλικού στο τέλος 

του έργου. 

Οι συμμετέχοντες σε τέτοιες εκπαιδεύσεις είναι: 

Πρόσφατοι απόφοιτοι Λυκείου 

• Πρόσφατοι ή προπτυχιακοί πτυχιούχοι μεταδευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, ή ΑΕ 

• Ευάλωτοι νέοι, για παράδειγμα άνεργοι, μειονεκτούντες, 

μετανάστες 

• Πρόσφατοι νέοι εργαζόμενοι, οι οποίοι επιθυμούν να βελτιώσουν 

τις soft skills τους μέσα στο υπάρχον επαγγελματικό πλαίσιο, 

προκειμένου να είναι ανταγωνιστικοί για μια αναβάθμιση ή μια νέα 

προσφορά εργασίας. 

• Εκπαιδευτές και δάσκαλοι που θέλουν να ενσωματώσουν νέες soft 

skills στα προγράμματα σπουδών τους 

• Εργοδότες, Κέντρα Εκπαίδευσης (ΕΕΚ), Σύμβουλοι Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, Προσλήψεις, τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού 

Τα γεγονότα αξιολογούνται ζητώντας από τους συμμετέχοντες να 

συμπληρώσουν ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο. 

Βεβαιωθείτε ότι μας ακολουθείτε στα κανάλια μας στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για να ανακαλύψετε πότε και πού θα 

πραγματοποιηθεί η επόμενη εκδήλωση, μια εξαιρετική ευκαιρία για 

να ενισχύσετε τις δεξιότητές σας που δεν πρέπει να χάσετε! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ 
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Άρθρα για soft skills είναι πλέον διαθέσιμα στον 

ιστότοπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου: 

διαβάστε τα όλα! 

www.seefirst.eu 

 

 @SEEFIRST 

 

 

  

Αυτό το έργο έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση 

αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη 

για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. "Αναζήτηση πρώτης εργασίας 

εξοπλισμένης με τις κατάλληλες soft skills" αριθμός έργου: 2019-3-EL02-KA205-005437 

 

@SEEFIRSTPROJECT 

 

 

 

www.seefirst.eu 

 

 

http://www.seefirst.eu/
https://www.linkedin.com/company/68234840
https://www.facebook.com/SEEFIRSTPROJECT/
https://seefirst.eu/

