Λευκωσία, 18 Ιουλίου 2022

Πάρτε την καριέρα στα χέρια σας!
Δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για δεξιότητες Διαχείρισης Καριέρας
•
•
•

Ενδιαφέρεστε να βελτιώσετε τις δεξιότητες σας για την καλύτερη διαχείριση της καριέρας σας;
Είστε στο στάδιο επιλογής της επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας;
Σκέφτεστε να αλλάξετε επαγγελματική πορεία;

Το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και ο οργανισμός European Association of
Career Guidance (EACG), στα πλαίσια συμμετοχής τους στο ευρωπαϊκό έργο «TechCMS Technologyenhanced Career Management Skills for Adults», προσφέρουν δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα στον
κλάδο Διαχείρισης Καριέρας και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας.
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που επιθυμούν να βελτιώσουν τις
δεξιότητες τους ώστε να κάνουν επαγγελματικές επιλογές σύμφωνα με τα προσωπικά τους
χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα. Θα τους βοηθήσει να εξοικειωθούν με τις σημαντικές πτυχές που
πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν ξεκινήσουν μια καριέρα, ή όταν σκέφτονται να προχωρήσουν σε αλλαγή
της καριέρας τους. Μετά την ολοκλήρωση και πετυχημένη αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, εκδίδεται
αυτόματα το πιστοποιητικό παρακολούθησης μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας εκμάθησης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TechCMS αποτελείται από τέσσερις βασικές ενότητες:
➢ Κεφάλαιο 1: Ανακάλυψε την κατεύθυνσή σου,
➢ Κεφάλαιο 2: Εξερεύνηση επαγγελματικής σταδιοδρομίας & αξιολόγηση επιλογών καριέρας,
➢ Κεφάλαιο 3: Δεξιότητες Διαχείρισης Καριέρας και Δια Βίου Μάθησης
➢ Κεφάλαιο 4: Ψηφιακές Δεξιότητες για τη Διαχείριση Καριέρας μου
Σε ποιον απευθύνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα TechCMS;
✓ Εργαζόμενοι που επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία
✓ Άνεργοι
✓ Μαθητές/φοιτητές
Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος TechCMS;
➢ Τα μαθήματα προσφέρονται διαδικτυακά, στο δικό του χρόνο και ταχύτητα του κάθε
εκπαιδευόμενου (ασύγχρονη εκπαίδευση)
➢ Ενδεικτικά, συνολική διάρκεια 40 ώρες, 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.
Προ-απαιτήσεις παρακολούθησης προγράμματος TechCMS
✓ Δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη εμπειρία
✓ Βασικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή
✓ Κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο
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Πως και πότε μπορώ να ξεκινήσω την εκπαίδευσή μου στο TechCMS;
➢ Πατήστε εδώ για να κάνετε εγγραφή το αργότερο μέχρι Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022
➢ Επιλέξετε το μάθημα “TechCMS Course for Career Building” εδώ
➢ Ξεκινήστε άμεσα! Καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσής σας 30/09/2022
Το εκπαιδευτικό υλικό και η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης TechCMS 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 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το ΚΕΒΕ, φ/δι Γεωργίας
Βενιζέλου, Τηλ. 22889840.
Με εκτίμηση,

Δήμητρα Παλάοντα
Αν. Λειτουργός
Τμήμα Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Προγραμμάτων
ΚΕΒΕ
/ΓΒ
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