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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ & 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
 

Πρόγραμμα STRENGTh Newsletter #nº1 

Ημερομηνία  30/06/2020 

Αγαπητέ αναγνώστη, 

Αυτό είναι το πρώτο ενημερωτικό δελτίο του ευρωπαϊκού προγράμματος  STRENGTh – που 

αποσκοπεί στην ενίσχυση των κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων των συμβούλων 

επαγγελματικού προσανατολισμού. Με το δελτίο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τους 

στόχους, την πρόοδο και τα αποτελέσματα του προγράμματος.  

Με πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των συμβούλων 

Ε.Π., στο πρόγραμμα STRENGTh, που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, 

συμμετέχουν εταίροι από τη Ρουμανία, την Ελλάδα, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, την 

Ιταλία και την Πορτογαλία.  

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 2019 και έχει διάρκεια 2 χρόνων. 

Η δια βίου επαγγελματική και συμβουλευτική καθοδήγηση θεωρείται όλο και περισσότερο απαραίτητη 

στο να βοηθήσει τους ανθρώπους  να διαμορφώσουν και να διαχειριστούν τη σταδιοδρομία τους καθ 

'όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ως εκ τούτου, η προετοιμασία των συμβούλων επαγγελματικού 

προσανατολισμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εξαιρετικά απαιτητικών ζητημάτων στην 

αγορά εργασίας, θεωρείται απαραίτητης σημασίας για την παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών. 

Επιπλέον, οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες επιτρέπουν στους συμβούλους Ε.Π. να 

αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά πολύπλοκες προκλήσεις, επιδεικνύοντας ενσυναίσθηση απέναντι σε 

όλα τα μέλη της κοινωνίας, ανεξαρτήτως φύλου, εθνικότητας, εκπαιδευτικού επιπέδου  κ.λπ.  

Ως αποτέλεσμα, το πρόγραμμα STRENGTh σχετίζεται με την ικανότητα των συμβούλων 

επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας να προωθήσουν την κοινωνική ένταξη των 

πελατών τους. 

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος θα είναι: 

1. Προσδιορισμός καλών πρακτικών, που βασίζονται στην έρευνα, κι έχουν στόχο την εκπαίδευση 

των συμβούλων Ε.Π. στην ανάπτυξη κοινωνικό-συναισθηματικών δεξιοτήτων   

2. Καταγραφή της ζήτησης για σχετική εκπαίδευση και κατάρτιση στις χώρες των εταίρων, 

3. Ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, συμπεριλαμβανομένου ενός τεστ 

αυτό-αξιολόγησης. 

4. Δημιουργία μια διαδικτυακής καινοτόμου πλατφόρμας για την διάχυση εκπαιδευτικού υλικού  σε 

πολλές γλώσσες.  
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Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα STRENGTh σχεδιάστηκε μεν για συμβούλους επαγγελματικού 

προσανατολισμού, αλλά απευθύνεται επίσης και σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς που παρέχουν 

εκπαίδευση σε επαγγελματίες σταδιοδρομίας, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που 

δραστηριοποιούνται στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και διαμορφώνουν την πολιτική του τομέα 

και τέλος όλους τους ευρωπαίους πολίτες που θέλουν να ενημερωθούν για την συμβουλευτική 

σταδιοδρομίας και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. 

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ STRENGTH ΣΤΗ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Στιγμιότυπο από τη πρώτη διακρατική συνάντηση του προγράμματος  

Στην πρώτη μας συνάντηση τον Δεκέμβριο του 2019, καθορίστηκαν οι στόχοι, οι δραστηριότητες και 

η στρατηγική του έργου, καθώς και το σχέδιο (δράσεις, παραδοτέα,  σχέδιο εργασίας, ρόλοι και 

υποχρεώσεις). 

Το πρόγραμμα STRENGTh θα παρέχει 

συγκεκριμένες λύσεις για την εκπαίδευση 

μιας νέας γενιάς συμβούλων 

επαγγελματικού προσανατολισμού με 

κοινωνική ευαισθητοποίηση. Καθ 'όλη τη 

διάρκεια του έργου, θα γίνει έρευνα και  

ανάλυση ως προς τον ορισμό και τους 

παράγοντες της συναισθηματικής 

νοημοσύνης,  θα διερευνηθούν οι μέθοδοι 

κατάρτισης που μπορούν να εφαρμοστούν 

σε επαγγελματίες συμβούλους Ε.Π. και θα αναπτυχθούν καινοτόμοι μέθοδοι και εργαλεία για τη 

βελτίωση των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων τους.    

Επίσης, θα εφαρμοστεί πιλοτικά ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με συμβούλους Ε.Π. στις χώρες των 

εταίρων, με απώτερο στόχο να τους βοηθήσει να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί με τους πελάτες 

τους.  

 

. Θα έχετε νεότερα σύντομα! 

 
Εταίροι του προγράμματος 

 

 

 

 


