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Το SEE FIRST είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus+ που στοχεύει στην παροχή μεθόδων και εργαλείων 
για την προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων ατόμων μέσω της ενίσχυσης των μαλακών 
δεξιοτήτων τους (π.χ. επικοινωνία, δημιουργική σκέψη, εργασιακή ηθική, ομαδική εργασία κ.λπ.).  
 
Προκειμένου να υποστηρίξουν το έργο, οι εταίροι δημιούργησαν το "Transversal Skills Genie" ένα 
εξατομικευμένο εκπαιδευτικό εργαλείο που επιτρέπει στους μαθητές να βελτιώσουν τις μαλακές 
δεξιότητές τους μέσω της επίτευξης μαθησιακών στόχων που συνδέονται με κάθε ήπια δεξιότητα. 
 
Πώς λειτουργεί το Transversal Skills Genie;  
 

 Στην αρχή, υπάρχουν 9 ερωτήσεις που σχετίζονται με την επικοινωνία, την ομαδική εργασία και 
την επίλυση προβλημάτων. 

 Μόλις απαντηθούν οι ερωτήσεις, το Transversal Skills Genie αναπτύσσεται με βάση τις ανάγκες 
του κάθε χρήστη. Ο τροχός περιέχει δραστηριότητες που μπορούν να ολοκληρωθούν. 

 Στο τέλος, ο χρήστης μπορεί να ολοκληρώσει τα σύντομα κουίζ στο τέλος για να συλλέξει όλα τα 
σήματα. 

 
 
Τα soft skills του Transeversal Genies είναι τα εξής: 
 

 Λεκτική επικοινωνία                                                           
 Συνεργασία 
 Αξιοπιστία 
 Σεβασμός 
 Προσοχή στη λεπτομέρεια 

 Λήψη αποφάσεων 
 Λογική Σκέψη 
 Ενεργή ακρόαση 
 Διαπραγμάτευση 

 
 

Επιπλέον, οι πιλοτικές δοκιμές των εταίρων μόλις πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, την Ιταλία, την Ελλάδα και την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δραστηριοτήτων, το 
εργαλείο που αναπτύχθηκε για το έργο δοκιμάστηκε από τους νέους και δόθηκαν σημαντικά σχόλια και 
σχόλια. Στη σελίδα μας στο Facebook μπορείτε επίσης να βρείτε οπτικοακουστικό υλικό από τις πιλοτικές 
δοκιμές του εργαλείου! 
 
Για να ενημερώνουμε για τα επόμενα βήματά μας παρακαλούμε επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας και ακολουθήστε μας στο Facebook και το LinkedIn.  
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