
Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων 
κατά την πρακτική άσκηση, με 

την χρήση τεχνικών 
παιχνιδοποίησης και την 

καθοδήγηση ενός μέντορα

9/2/2022, 15:00-17:00



• Το έργο ADDET θα αναπτύξει ένα μοντέλο μαθητείας/πρακτικής άσκησης για σπουδαστές ΕΕΚ με
στόχο την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων τους και των ικανοτήτων επίλυσης
προβλημάτων.

• Το μοντέλο ADDET στηρίζεται στην χρήση της μεθόδου “Problem Based Leanring" σε συνδυασμό με τη
μεθοδολογία Design Thinking και την εφαρμογή της κατά τη διάρκεια της μαθητείας/πρακτικής
άσκησης.

22/2/22 Διοργάνωση ΔΩΡΕΑΝ webinar για την μεθοδολογία Design Thinking και πώς μπορεί 
να εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της μαθητείας/πρακτικής άσκησης, για την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των σπουδαστών

http://addet.zbb.de/

http://addet.zbb.de/


Αντικείμενο:

• Το SEE FIRST επικεντρώνεται στην ενδυνάμωση των Ήπιων Δεξιοτήτων των νέων 18-30 ετών, ώστε να βρουν εργασία

ή να αναβαθμιστούν σε αυτή που ήδη έχουν.

www.seefirst.eu

@SEEFIRSTPROJECT

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ!
Φεβρουάριος-Μάρτιος 2022 (δοκιμή της πλατφόρμας του 
προγράμματος & δωρεάν webinar για τις Ήπιες Δεξιότητες)

Δήλωση συμμετοχής
https://trainingcentre.gr/event/see-first-pilot/

Αποτελέσματα

• Έρευνα από την οποία προέκυψαν οι πιο 
σημαντικές Ήπιες Δεξιότητες για 
νεοεισελθέντες στην αγορά εργασίας, με βάση 
τη γνώμη 200 εκπροσώπων επιχειρήσεων

• Μαθησιακή πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει:

1) Ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης ήπιων 
Δεξιοτήτων

2) Σετ πρακτικών ασκήσεων, με τη μορφή 
ατομικών ή ομαδικών παιχνιδιών, με στόχο την 
ενδυνάμωση των παραπάνω δεξιοτήτων.

http://www.seefirst.eu/


Eduwork.Net: Networking of VET providers for improving 
quality of work based learning at local  and transnational level” 

Το έργο Eduwork.Net στοχεύει στην:
✓ Ανάπτυξη δικτύων και συνεργιών μεταξύ των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης(ΕΕΚ) και της αγοράς εργασίας σε 

τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο. 
✓ Βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ και η σύνδεση της με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας
✓ Υποστήριξη της διακρατικής κινητικότητας των σπουδαστών ΕΕΚ για μαθητεία, για εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών ΕΕΚ και για 

μεταφορά και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με χρήση του ECVET

Για την επίτευξη των στόχων αυτών έχουν αναπτυχθεί: 
✓ Διεθνής Μελέτη «Μάθηση με βάση την εργασία και μαθητεία στις χώρες των εταίρων του έργου» με έμφαση στη διεθνοποίηση 
✓ Μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης των μαθητών ΕΕΚ σε μαθητεία και ένας κύκλος ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της ποιότητας 

της παροχής ΕΕΚ.
✓ Ψηφιακός χώρος για  την υποστήριξη έργων κινητικότητας ΕΕΚ, μέσω των Ευρωπαϊκών Γραφείων Υποστήριξης, σεμιναρίων και πολλών 

πηγών.   

Γίνετε μέλη του ευρωπαϊκού δικτύου Eduwork.Net https://vetmobility.eu/ και:
✓ επωφεληθείτε από τις ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες του Ελληνικού Ευρωπαϊκού Γραφείου υποστήριξης,
✓ επικοινωνήστε με παρόχους ΕΕΚ και επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη και 
✓ βρείτε χρήσιμες πληροφορίες για την οργάνωση κινητικότητας στο πλαίσιο του Erasmus+. 

https://vetmobility.eu/


• Το έργο BEQUEL στοχεύει να βοηθήσει τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης να
εφαρμόσουν ένα σύστημα ποιότητας για τα προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης που οργανώνουν.

• Το έργο BEQUEL αποτελεί την συνέχεια των παλαιότερων προγραμμάτων BEQUAL, τα οποία
επικεντρώνονται στην διασφάλιση της ποιότητας για οργανισμούς ΕΕΚ.

• Αποτελέσματα:
• Εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για οργανισμούς ΕΕΚ, πάνω στην διασφάλιση της ποιότητας στο

eLearning.
Το εργαλείο θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα BEQUAL και θα εμπλουτίσει τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία
συγκριτικής αξιολόγησης:
- Διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ
- Διασφάλιση της ποιότητας στην Μάθηση με βάση την Εργασία (για εκπαιδευτικά ιδρύματα)
- Διασφάλιση της ποιότητας στην Μάθησης με βάση την εργασία (για επιχειρήσεις)

https://bequal.info/el

@LLLPathways



ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0

Δωρεάν πρόγραμμα eLearning για διαχειριστές 
και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων  

μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Erasmus+ Strategic Partnership for VET
Project n. 2019-HU01-KA202061224

Το έργο TRANSIT προσφέρει στα στελέχη 

των επιχειρήσεων μια εργαλειοθήκη που 

ενισχύει την καινοτομία και τα κίνητρα 

τους, ως βασικά στοιχεία επιτυχία,  

μεγιστοποιώντας έτσι την ικανότητα τους 

να αναδείξουν το καλύτερο του

εργατικού δυναμικού, εμπνέοντας την 

καινοτομία και βελτιστοποιώντας τη 

δυναμική του.

Αν σας ενδιαφέρει να συμμετέχετε στη πιλοτική

εφαρμογή του online εκπαιδευτικού προγράμματος 

TRANSIT, σας παρακαλούμε να σκανάρετε το

παρακάτω κωδικό QR. 

http://train4future.eu

http://train4future.eu/


Στόχος:

• Το έργο στοχεύει στο να φέρει κοντά σπουδαστές/στριες ΕΕΚ με επιχειρηματίες, ώστε να εντοπίσουν και να 

συζητήσουν ηθικά διλήμματα, να διακρίνουν τη σημασία του Business Ethics και να αναδείξουν Role Models.

https://valueandfuture.eu/

@valueandfuture

*Είστε Επιχειρηματίας; Λάβετε μέρος στις Quick 
Scan δράσεις του έργου!

*Είστε εκπαιδευτής ή εκπαιδεύτρια ΕΕΚ; Η 
εκπαίδευση πάνω στην ηθική 

επιχειρηματικότητα θα είναι σύντομα 
διαθέσιμη στα ελληνικά!

Φόρμα εγγραφής για ΔΩΡΕΑΝ συμμετοχή
https://bit.ly/3FHB0WH

Αποτελέσματα

• Εκπαίδευση Εκπαιδευτών/τριών βασισμένη σε πραγματικά 
case studies σχετικά με ηθικά διλήμματα

• Οδηγός Εκπαιδευτών/τριών με θεωρία & συμβουλές πάνω 
στην Ηθική Επιχειρηματικότητα

• Μια σειρά από Quick Scan δράσεις που θα φέρουν πιο κοντά 
τους σπουδαστές & τις σπουδάστριες με τον επιχειρηματικό 
κόσμο.

• Μια Online Πλατφόρμα που θα αποτελέσει έμπνευση για 
τους σπουδαστές & τις σπουδάστριες πάνω στη 
συγκεκριμένη θεματική.

• Μια σειρά online ομιλιών από επιχειρηματίες γεμάτες από 
εμπειρίες και καλές πρακτικές. 



Ευχαριστούμε πολύ!

Αξιολόγηση Σεμιναρίου

https://forms.gle/Wxzxymskfu5ikbV18

