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Το SEE FIRST είναι ένα 2ετές έργο Erasmus+ που στοχεύει στην παροχή μεθόδων και εργαλείων για
την προώθηση της απασχολησιμότητας των νέων μέσω της ενίσχυσης των soft skills τους (δηλαδή
επικοινωνία, δημιουργική σκέψη, εργασιακή ηθική, ομαδική εργασία και άλλα).
Το έργο απευθύνεται σε πρόσφατους αποφοίτους γυμνασίου, προπτυχιακούς φοιτητές
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ευάλωτους νέους -άνεργους, μειονεκτούντες, μετανάστεςκαθώς και νέους εργαζόμενους που θέλουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους με στόχο μια
αναβάθμιση ή μια νέα προσφορά εργασίας!
Προκειμένου να υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες στο έργο, οι εταίροι έχουν δημιουργήσει
εκπαιδευτικό υλικό που θα ενσωματωθεί σε ένα εξατομικευμένο ψηφιακό εργαλείο.
Το εκπαιδευτικό υλικό έχει τη μορφή πρακτικών δραστηριοτήτων, «Goal Cards», που οι
συμμετέχοντες μπορούν να κάνουν μόνοι τους ή σε ομάδα.
Οι κάρτες στόχων χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες δεξιοτήτων (Επικοινωνία, Ομαδική εργασία και
Επίλυση προβλημάτων) και σε 9 soft skills.
Πιο συγκεκριμένα:
 Επικοινωνία
o Προφορική Επικοινωνία
o Ενεργή Ακρόαση
o Διαπραγμάτευση
 Ομαδικότητα
o Συνεργασία
o Αξιοπιστία
o Σεβασμός
 Λύση Προβλημάτων
o Λήψη αποφάσεων
o Εκλογίκευση
o Προσοχή στη λεπτομέρεια
Όλο το εκπαιδευτικό περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο τους επόμενους μήνες μέσω του
εξατομικευμένου εκπαιδευτικού εργαλείου, του Transversal Skills Genie.
Επιπλέον, τους τελευταίους μήνες, οι εταίροι διοργάνωσαν ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο για
συμμετέχοντες στην Ελλάδα και την Κύπρο. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, η AKNOW και η
EMPHASYS οργάνωσαν δραστηριότητες σχετικά με την επικοινωνία, τη λήψη αποφάσεων και τη
διαχείριση συγκρούσεων.
Περισσότερες εκδηλώσεις θα ανακοινωθούν σύντομα!
Για να ενημερώνεστε για τα επόμενα βήματά μας, επισκεφθείτε το webpage και ακολουθήστε
Μας στο Facebook και στο LinkedIn.
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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.
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