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ΑΘΗΝΑ,
ΠΡΟΣ

Επιστημονικούς
Διασύνδεσης

Υπεύθυνους

Αξιότιμη/ε κυρία/ε,
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως Εθνικό Κέντρο Euroguidance και Europass Ελλάδας, σε συνεργασία με το
Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, διοργανώνει στις 27-28/1/2022, Διαδικτυακό Βιωματικό Σεμινάριο με θέμα:
"Δεξιότητες και Προσωπικά Χαρακτηριστικά Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας σε ένα
κόσμο διαρκών μεταβάσεων".
Στόχος της εκδήλωσης είναι η επιμόρφωση των συμβούλων σταδιοδρομίας των Γραφείων
Διασύνδεσης των Πανεπιστημίων για την ενδυνάμωση και προετοιμασία φοιτητών /
αποφοίτων / άνεργων πτυχιούχων προς την επιτυχή τους μετάβαση στην αγορά εργασίας.
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη διάδραση - εξάσκηση των συμβούλων σε απαιτούμενες από
την αγορά εργασίας δεξιότητες-ικανότητες, καθώς και σε εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία για
την πληροφόρηση, ανάπτυξη και διαφάνειά τους μέσω σχετικών εργαστηρίων.
Το σεμινάριο, διάρκειας 8 ωρών, διαρθρώνεται σε δύο ενότητες: Την Πέμπτη 27-1-2022 θα
πραγματοποιηθεί η ενότητα «Δεξιότητες και αγορά εργασίας, στην οποία θα παρουσιαστούν
εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, καλές πρακτικές και δίκτυα πληροφόρησης για τις
δεξιότητες που αναζητά η αγορά εργασίας σήμερα, ενώ την Παρασκευή 28-1-2022 θα
πραγματοποιηθεί η ενότητα «Δεξιότητες και εαυτός», στην οποία οι συμμετέχοντες θα
ασκηθούν στις δραστηριότητες ανάπτυξης και στα εργαλεία αυτοαξιολόγησης του Εθνικού
Πλαισίου Δεξιοτήτων Διαχείρισης Ζωής και Σταδιοδρομίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
https://www.eoppep.gr/images/SYEP/career_competences_framework.pdf
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας η συμμετοχή ενός έως και δυο
στελεχών σας, αρμόδιων για την παροχή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας στο Γραφείο
Διασύνδεσης. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά με τη συμμετοχή σας το αργότερο
έως τις 18-01-2022, συμπληρώνοντας τη δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο:
https://forms.office.com/r/BydKmyiRHR (συμπληρώνεται μια δήλωση από κάθε Γραφείο
Διασύνδεσης στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία 1-2 στελεχών που θα συμμετάσχουν στην
εκδήλωση κατόπιν συνεννόησης με τον επιστημονικό υπεύθυνο του Γραφείου Διασύνδεσης).

Γραφείων

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί σχετική βεβαίωση, υπό την προϋπόθεση της
παρακολούθησης και των δυο ενοτήτων. Για το ακριβές πρόγραμμα του σεμιναρίου και τη
διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση, θα σας
ενημερώσουμε προσεχώς.
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Με εκτίμηση,
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ιωάννα Λυτρίβη

