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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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Σχετικά με εμάς 
 
 
 

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Απρίλη του 2020. 
 
 Το SEE FIRST είναι ένα καινοτόμο Πρόγραμμα το οποίο 
δημιουργήθηκε από μία Ευρωπαϊκή κοινοπραξία 
αποτελούμενη από τρεις εκπαιδευτικούς οργανισμούς και δύο 
ενεργές εταιρείες στον τομέα ΤΠΕ. Με αυτόν τον τρόπο, 
επιχειρείται η διάδοση της γνώσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το 
οποίο στοχεύει στην προώθηση της ψηφιακής μάθησης. Η 
ομάδα αποτελείται από:  

• ASSERTED KNOWLEDGE (AKNOW) στην Ελλάδα 
(www.asserted.eu) 

• FEUZ (Fundación Empresa-Universidad de Zaragoza) 
στην Ισπανία (www.feuz.es) 

• IDEC στην Ελλάδα (www.idec.gr) 

• CIVIC Computing στην Σκοτία (www.civicuk.com) 
• European Digital Learning Network στην Ιταλία 

(www.dlearn.eu) 

• Emphasys Centre στην Κύπρο 
(www.emphasyscentre.com) 
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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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http://asserted.eu/
https://www.feuz.es/en/
https://www.idec.gr/
http://www.civicuk.com/
http://www.dlearn.eu/
http://www.emphasyscentre.com/
https://www.facebook.com/SEEFIRSTPROJECT/
https://www.linkedin.com/company/68234840
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Εναρκτήρια 
Συνάντηση 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ των εταίρων 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά,  λόγω των 
κανονισμών περί COVID-19, όπου 
συμφώνησαν τα επόμενα βήματα της 
υλοποίησης του Προγράμματος. Επίσης, οι 
εταίροι αποφάσισαν τη στρατηγική διάδοσης 
και εξασφάλισης ποιότητας των 
αποτελεσμάτων του Προγράμματος. 
Κατανεμήθηκε ξεχωριστός ρόλος στον κάθε 
εταίρο ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική 
υλοποίηση του Προγράμματος.  

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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Αξιολόγησης 

 
 
 
 
 
 
 
 

Το πρώτο παραδοτέο του Προγράμματος αφορά 
την έρευνα που διεξήχθη σε κάθε χώρα που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα. Η έρευνα 
αποσκοπεί στην εύρεση των κύριων κοινωνικών 
και επαγγελματικών δεξιοτήτων που αναζητούν 
οι εργοδότες στους υπαλλήλους σε κάθε τομέα. 
Το πρόγραμμα ορίζει τους τομείς Υγείας, 
Κοινωνικοοικονομικού τομέα και Επιστημών ως 
τους τρεις σημαντικότερους τομείς για την 
εκπαίδευση των νέων εργαζομένων.   Οι κύριες 
δεξιότητες επιλέχθηκαν με βάση τον αντίκτυπο 
που θεωρούνται ότι έχουν στις προοπτικές των 
νέων εργαζομένων. Η έρευνα περιέχει τις 
απόψεις 200 εργοδοτών από τους 
συγκεκριμένους τομείς  ώστε να καθορίσει τις 
σημαντικότερες δεξιότητες που αναζητούν στους 
νεοπροσληφθέντες. Ο συντονιστής του 
προγράμματος, AKNOW, συντονίζει επίσης την 
Έρευνα του προγράμματος. Η έρευνα θα 
αναδείξει τις απαιτούμενες δεξιότητες των 
νεοπροσληφθέντων νέων και θα συμβάλει στην 
ενημέρωση των επόμενων παραδοτέων του 
Προγράμματος. 
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