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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.  

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, μετανάστες καθώς 
και πρόσφατα απασχολούμενων νέων, οι οποίοι θέλουν να βελτιώσουν τις κοινωνικές και 
επαγγελματικές τους δεξιότητες. 
 
Η ομάδα του SEE FIRST αποτελείται από: 
 

• ASSERTED KNOWLEDGE (AKNOW) από την Ελλάδα (www.asserted.eu) 

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

• IDEC από την Ελλάδα (www.idec.gr) 

• CIVIC Computing από την Σκωτία (www.civicuk.com) 

• European Digital Learning Network από την Ιταλία (www.dlearn.eu) 

• Emphasys Centre από την Κύπρο (www.emphasyscentre.com) 
 
 Οι στόχοι του προγράμματος είναι:  
 

• Καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης στους τομείς ενδιαφέροντος των νέων που αναζητούν 
εργασία για πρώτη φορά.  

• Αυξημένη παραγωγικότητα για τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μέσω της 
ταχύτερης προσαρμογής των νέων εργοδοτούμενων και πιο αποτελεσματικής συμβολής τους.   

• Βελτιωμένη επαγγελματική ικανότητα των εκπαιδευτών νέων ώστε να τους βοηθήσουν να 
εισέλθουν στην αγορά εργασίας (Τουλάχιστον 5 οργανισμοί νεολαίας και 20 εκπαιδευτές ανά 
χώρα έταιρο θα συμμετάσχουν σε δραστηριότητες του προγράμματος από την έναρξή του.   

• Καλύτερη κατανόηση της βαρύτητας των μη τεχνικών δεξιοτήτων στο χώρο εργασίας. 
 

Το κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η ανάπτυξη του Διαδικτυακού εργαλείου ‘Transversal 
Skills Genie’, το οποίο είναι ένα διαδραστικό εργαλείο που θα αναπτύξει εξατομικευμένες 
εκπαιδευτικές ευκαιρίες δοκιμάζοντας αρχικά τη γνώση των εκπαιδευόμενων σχετικά με τις μη 
τεχνικές δεξιότητες στον τομέα τους και στη συνέχεια παρέχοντας εξατομικευμένα εκπαιδευτικά 
σχέδια.  
 

Για να ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  
και ακολουθήστε μας στο Facebook και στο LinkedIn. 
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