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23/06/2022 

Δωρεάν εκπαίδευση για ‘Σύμβουλους Σταδιοδρομίας’  

 
Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και ο οργανισμός European Association of 
Career Guidance (EACG), στα πλαίσια συμμετοχής τους στο ευρωπαϊκό έργο  «TechCMS Technology-
enhanced Career Management Skills for Adults», προσφέρουν δωρεάν εκπαίδευση στον τομέα 
ανάπτυξης δεξιοτήτων διαχείρισης καριέρας.  
 
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε Σύμβουλους και Επαγγελματίες 
συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού, και αποτελείται από τέσσερα 
μαθήματα (modules).  
 
Τα μαθήματα προσφέρονται διαδικτυακά, στο δικό του χρόνο και ταχύτητα του κάθε εκπαιδευόμενου 
(ασύγχρονη εκπαίδευση), είναι διαθέσιμα στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, ενώ μετά την ολοκλήρωση 
και πετυχημένη αξιολόγηση των συμμετεχόντων, εκδίδεται αυτόματα το πιστοποιητικό 
παρακολούθησης. Υπολογίζεται ότι τα μαθήματα έχουν συνολική διάρκεια περίπου 55 ωρών, 
συμπεριλαμβανομένων του υλικού εκμάθησης, επαναλήψεων, αξιολογήσεων και μελέτης της 
πρόσθετης βιβλιογραφίας, αλλά η διάρκεια κυμαίνεται ανάλογα πάντα από τη διαθεσιμότητα του 
εκπαιδευομένου. Καταληκτική ημερομηνία παρακολούθησης των μαθημάτων 30 Σεπτεμβρίου 2022. 
 
Το ΚΕΒΕ και ο EACG διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022 και σας 
προσκαλούν να συμμετάσχετε για να σας περιηγήσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου TechCMS, όπου είναι διαθέσιμο το εκπαιδευτικό υλικό 
επαγγελματιών/συμβούλων. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί την 1η Ιουλίου 2022 ως ακολούθως: 

• Διαδικτυακά 09.30 – 11.00 

• Δια ζώσης (2ος όροφος ΚΕΒΕ) 11.30 – 13.00 
 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως δηλώσουν συμμετοχή (διαδικτυακά ή δια ζώσης) 
πατώντας εδώ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022. Για όσους θα συμμετάσχουν 
διαδικτυακά, ο σχετικός σύνδεσμος θα αποσταλεί μετά την παραλαβή της δήλωσης συμμετοχής. 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου 
«TechCMS Technology-enhanced Career Management Skills for Adults», το οποίο συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραμμα Erasmus+.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα και γενικότερα το έργο TechCMS οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΒΕ, φ/δι 
Δήμητρας Παλάοντα. 
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