Newsletter #3

Καλοσορίζουμε θερμά όλους τους συναδέλφους μετά το Καλοκαίρι! Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε και να
συνεχίζετε να δείχνετε ενδιαφέρον για το πρόγραμμα GET THERE. Μπορείτε να βρείτε τις μεταφράσεις του
newsletter σε διαφορετικές γλώσσες στις εθνικές σελίδες του προγράμματος στην ιστοσελίδα

www.getthereproject.eu .
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών ήμασταν πολύ
απασχολημένοι με το έργο, διασφαλίζοντας ότι η
δουλειά μας είναι ενδελεχής και στην ώρα της, έτσι ώστε
να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση. Για το σκοπό αυτό, είμαστε στην
ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την ολοκλήρωση της
αγγλικής έκδοσης του εγχειριδίου Get There, έναν
πλήρη και γεμάτο πληροφορίες οδηγό για την
παράδοση του εξαιρετικού προγράμματος γύρω από
της Δεξιότητες Απασχολησιμότητας. Μπορείτε να τον
βρείτε στην ιστοσελίδα μας

www.getthereproject.eu

Είχαμε τη δυνατότητα να συνθέσουμε τα υλικά από το
βιβλίο για την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων
Απασχολησιμότητας του ASDAN με τις
δραστηριότητες του προγράμματος Mentoring της
EuroPeace Youth για να δημιουργήσουμε το μοναδικό
εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τους συναδέλφους, τόσο
στις χώρες εταίρους όσο και στον ευρύτερο κόσμο.
Το εγχειρίδιό μας καλύπτει όλους τους τομείς εκείνους
που ήταν αντιπροσωπευτικοί κατά τη διάρκεια της
αρχικής μας έρευνας στις χώρες για τις πιο αναγκαίες
δεξιότητες απασχολησιμότητας και βασιζόμενοι σε
αυτή την έρευνα, έχουμε αφιερώσει ένα κεφάλαιο
στην κάθε μία μαζί με αναλυτικές οδηγίες για τους
εκπαιδευτές όπως και ξεκάθαρες οδηγίες για τους
τελικούς αποδέκτες.
Οι δεξιότητες που καλύπτονται στο εγχειρίδιο είναι οι
παρακάτω:
 Ομαδική Εργασία
 Επικοινωνία
 Αυτοδιαχείρηση
 Λύση Προβλημάτων
 Κατανόηση Πελατών
 Υγιεινή και Ασφάλεια
 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις
 Ανακάλυψη Επαγγελματικών Ευκαιριών
Το εγχειρίδιο με τίτλο ‘Οδηγός Δεξιοτήτων
Απασχολησιμότητας για Εκπαιδευτές
Απασχολησιμότητας’ προσφέρει ακόμα τα παρακάτω
εισαγωγικά κεφάλαια:
 Υπόβαθρο
 Πληροφορίες για το έργο
 Εκπαιδευτικό Περίγραμμα
 Βασικά Αποτελέσματα του έργου Get There
 Εταιρικό Σχήμα του έργου
 Σκοποί και Στόχοι
Ακόμα, υπάρχει μία ενότητα για τις ‘Δραστηριότητες
Mentoring’ μαζι με τις ‘Επιπλέον Πηγές’ και του
Πλαίσιο Αξιολόγησης. Αν ενδιαφέρεστε να
χρησιμοποιήσετε το Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο του GET
THERE παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα
στοιχεία που μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό
φυλλάδιο (θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του Get
There).
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