Το KMOΠ - Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και το ESN του Πανεπιστημίου Πειραιώς σας
προσκαλούν στην ημερίδα με θέμα «Η αγορά εργασίας και ο ρόλος του Erasmus», η οποία θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 14:00 – 17:00 στο ΚΜΟΠ του Πειραιά (Ματρόζου
1 και Τζαβέλλα).
Στην ημερίδα θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι κατά τη διαδικασία
αναζήτησης εργασίας, τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του
συνεχώς μεταβαλλόμενου εργασιακού τοπίου και πώς τους βοηθάει η εμπειρία που έχουν αποκτήσει
από το πρόγραμμα Erasmus.

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://forms.gle/5GoKXQj2ErA8aFWXA

Πρόγραμμα Ημερίδας
14:00-14:10

Προσέλευση συμμετεχόντων/συμμετεχουσών
Καλωσόρισμα
Επαμεινώνδας Κουταβέλης, ΚΜΟΠ
Ήρα Βοντίτσου, Πρόεδρος ESN UniPi

14:10-14:20

Σεμινάριο: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας / Πώς η πανδημία
διαμόρφωσε τις βασικές δεξιότητες στην εργασία

14:20-14:30

Παρουσίαση: «Η εθελοντική μου εμπειρία και οι δεξιότητες που απέκτησα»

14:30-15:00

Εργαστήριο: Ψυχολογική ενδυνάμωση με ευαισθησία προς το φύλο

15:00-15:45

Εργαστήριο: Ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων μέσω της θετικής
ψυχολογίας

15:45-16:45

Εργαστήριο: Βιώσιμες δεξιότητες για τη μελλοντική αγορά εργασίας
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16:45-16:50

Παρουσίαση: ArtHubs για νέους, ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της τέχνης

16:50-17:00

Επιπλέον πληροφορίες - Συζήτηση

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δράσεων Erasmus+ "PAClife",
"OVERCOME", "SHOUT", "Art huBs for youTh" και "Let's Talk".

ℹ️ Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Επαμεινώνδα
Κουταβέλη στο email koutavelis.e@kmop.org.
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