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Νέα αποτελέσματα
για την προώθηση
του έργου
Η
συνεχής δουλειά
και η
αποτελεσματική συνεργασία της
κοινοπραξίας έφεραν σημαντικά
αποτελέσματα. Το έργο έχει
προωθηθεί, ενώ έχει δημιουργηθεί
ένα νέο infographic και ένα
δεύτερο δελτίο τύπου!
Μπορείτε να τα βρείτε στη σελίδας
μας στο Facebook και στο LinkedIn

#SEEFIRST

Κάρτες δράσεων: το πρώτο βήμα
για την βελτίωση των ήπιων
δεξιοτήτων!
Τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι ήταν απασχολημένοι με την
προετοιμασία και την παραγωγή των βασικών στοιχείων του
διδακτικού υλικού: Οι κάρτες δράσεων για τις ήπιες (εγκάρσιες)
δεξιότητες!
Οι κάρτες δράσεων περιέχουν πρακτικές δραστηριότητες και
ασκήσεις για την αξιολόγηση του επιπέδου των ήπιων δεξιοτήτων
των νέων και των εργαζομένων. Οι κάρτες δημιουργήθηκαν από
τους εταίρους με βάση την έρευνα στις πιο σημαντικές ήπιες
δεξιότητες στην αγορά εργασίας που πραγματοποιήθηκε πέρυσι.
Από αυτή την έρευνα είχαν προκύψει 3 κύριες δεξιότητες με
καθεμία από αυτές να περιλαμβάνει επιπλέον 3 δευτερεύουσες
δεξιότητες.
Επικοινωνία: 1) Λεκτική επικοινωνία 2) Ενεργή ακοή 3)
Διαπραγμάτευση
Ομαδική εργασία: 1) Συνεργασία 2) Αξιοπιστία 3) Σεβασμός
Επίλυση προβλημάτων: 1) Λήψη αποφάσεων 2) Λογική σκέψη 3)
Προσοχή στη λεπτομέρεια
The goal cards will be available to whoever wants to practice theirs

@SEEFIRSTPROJECT

on the Genie. The Genie is as well as under
construction: make sure
@SEEFIRST
www.seefirst.eu

you visit regularly the website (www.seefirst.eu) to discover more and

Το έργο αυτό (Seeking
jobjourney!
equipped with proper soft skills: 2019-3-EL02-KA205startfirst
your
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

ΕΚΔΟΣΗ 3 • Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου 2021

Μια στενή διακρατική
συνεργασία
Παρά την ακόμη περίπλοκη κατάσταση και
τη δυσκολία σε ταξίδια και προσωπικές
συναντήσεις, οι εταίροι του SEE FIRST
κατάφεραν
να
διατηρήσουν
την
επιτυχημένη επικοινωνία οργανώνοντας
διαδικτυακές συναντήσεις.
Η
κοινοπραξία
συναντήθηκε
τον
Φεβρουάριο του 2021 και θα συναντηθεί
ξανά διαδικτυακά κατά τη διάρκεια του
προσεχούς καλοκαιριού… Ένα εξαιρετικό
παράδειγμα
ομαδικής
εργασίας
και
επικοινωνίας, που αποτελεί μια πραγματική
αξιολόγηση των ήπιων δεξιοτήτων στην
εργασία!

Τοπικό σεμινάριο
Οι εταίροι διοργάνωσαν ένα τοπικό
σεμινάριο για συμμετέχοντες από την
Ελλάδα και την Κύπρο στις 31 Μαΐου.
Κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού
σεμιναρίου, οι εταίροι παρουσίασαν
ορισμένες σημαντικές δεξιότητες στην
αγορά εργασίας, όπως είναι η
επικοινωνία, η λήψη αποφάσεων και
διαχείριση συγκρούσεων.
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία
να μάθουν περισσότερα για αυτές τις
δεξιότητες, τρόπους για τις βελτιώσουν
ενώ συμμετείχαν και σε διαδραστικές δραστηριότητες που είχαν ως στόχο να τους εμπλέξουν
περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για το έργο; Μπορείτε να ακολουθήσετε το SEE FIRST στο Facebook
και στο LinkedIn για να μάθετε τις επόμενες δραστηριότητες μας!

@SEEFIRSTPROJECT

@SEEFIRST

www.seefirst.eu

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.

