IO1 – Εργαλειοθήκη Μεθόδων Ανάπτυξης
Κοινωνικό-Συναισθηματικών Δεξιοτήτων
για Συμβούλους Επαγγελματικού
Προσανατολισμού
Πρόγραμμα STRENGTh
Ημερομηνία 7/10/2020
Τεύχος νº 2

Αγαπητέ Αναγνώστη,
Το 1ο παραδοτέο– η Εργαλειοθήκη Μεθόδων για την Ανάπτυξη των ΚοινωνικοΣυναισθηματικών Δεξιοτήτων των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού – έχει
ολοκληρωθεί. Τα αποτελέσματα του παραδοτέου βασίστηκαν σε Έρευνα τεκμηρίωσης και
Συλλογή Μεθόδων που αφορούν στις Κοινωνικο-Συναισθηματικές Δεξιότητες.
Υπό τον συντονισμό του Peter Weber και της Rebeca García, το εν λόγω έγγραφο αποτελεί
μια έκθεση για τις υπάρχουσες μεθόδους ανάπτυξης/ βελτίωσης των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων, παρέχοντας ουσιαστικά στοιχεία για τη δημιουργία θεωρητικής
βάσης και κατάλληλων μεθόδων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων.
Τα συμπεράσματα του 1ου παραδοτέου είναι η βάση πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν τα
επόμενα παραδοτέα του έργου - δηλαδή το IO2 και το IO3.
Η καινοτόμος πτυχή αυτού του έργου έγκειται στην ιδέα της εστίασης στην κοινωνική και
συναισθηματική νοημοσύνη ως βασικές δεξιότητες των επαγγελματιών που παρέχουν
υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού σε
διαφορετικές ομάδες στόχους.
Αυτή η έρευνα τεκμηρίωσης δεν εστιάζει μόνο σε διεθνές επίπεδο, αλλά ενσωματώνει στοιχεία
από έρευνα στη χώρα κάθε εταίρου του έργου STRENGTh. Αν και οι εταίροι του προγράμματος
διαθέτουν εμπειρία στο εν λόγω θέμα, η συλλογή και η καταγραφή ποιοτικών μεθόδων και
εργαλείων που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής για τη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων
στις χώρες των εταίρων θεωρείται αναγκαία. Ως εκ τούτου, η ανάλυση της διεθνούς
βιβλιογραφίας παρέχει μια επισκόπηση του θέματος και δίνει την ευκαιρία εξαγωγής περαιτέρω
πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο βελτίωσης αυτών των δεξιοτήτων.
Το 1ο παραδοτέο θα παρέχει επίσης περαιτέρω ευκαιρίες για τη διάχυση των αποτελεσμάτων
και σε άλλες χώρες και θα προτετοιμάσει το πλαίσιο για την ενίσχυση τέτοιων δεξιοτήτων στον
τομέα της συμβουλευτικής, του επαγγελματικού προσανατολισμού και άλλων σχετικών
τομέων.
Το Πρόγραμμα STRENGTh Project είναι ένα διετές πρόγραμμα, που ξεκίνησε τον Ιούνιου του 2019 και
χρηματοδοτείται από το Erasmus+ programme. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ
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Αυτό το έργο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Erasmus+ Programme. Οι πληροφορίες που περιέχονται
στην παρούσα δημοσίευση αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση
αυτών
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