Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
διοργανώνει Διαδικτυακό Εργαστήρι με Θέμα:

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΉ ΣΚΈΨΗ,
ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΚΑΙ ΠΡΆΣΙΝΕΣ
ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΆ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΌ
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙ
www.bit.ly/3m14O6z
Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2020 | 17:45

ΔΩΡΕΑΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
H Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ), στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020 (VET Week), διοργανώνει Διαδικτυακό Εργαστήρι με τίτλο: «Σχεδιαστική
Σκέψη, Ψηφιακές και Πράσινες Δεξιότητες απαραίτητες για την Αγορά Εργασίας». Στόχος του εργαστηρίου είναι η ενημέρωση
των συμμετεχόντων αναφορικά με τις γνωστικές, στρατηγικές, πρακτικές, ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες που είναι
απαραίτητες στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα αυτές που σχετίζονται με την ψηφιακή εποχή και τη βιωσιμότητα. Επίσης, το
εργαστήρι θα βοηθήσει στην ενδυνάμωση των συμμετεχόντων στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων που θα τους βοηθήσουν
να προσαρμοστούν ευκολότερα και γρηγορότερα στις αλλαγές που παρουσιάζονται στο εργασιακό τους περιβάλλον.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΒΔΟΜΆΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΔΕΞΙΟΤΉΤΩΝ
H Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων είναι μια ετήσια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Το σύνθημα της πρωτοβουλίας
είναι «Ανακάλυψε το Ταλέντο σου!»

ΑΚΡΟΑΤΉΡΙΟ
Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και είναι ανοικτό προς το ευρύ κοινό.
Συγκεκριμένα απευθύνεται σε:

• Μαθητές/μαθήτριες
• Σπουδαστές/σπουδάστριες
• Αποφοίτους/ες
• Eκπαιδευτικούς
• Σύμβουλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού
• Γονείς/κηδεμόνες
• Επαγγελματίες/Επιχειρηματίες/Βιομήχανους
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ
Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 | 17:45-18:45
Το εργαστήρι θα διεξαχθεί διαδικτυακά.
Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη προϋπόθεση την εγγραφή.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ
Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ), του
Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, εφάρμοσε το Σύστημα Τεχνικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ) στο πλαίσιο του οποίου προσφέρονται
προγράμματα Δευτεροβάθμιας, Δεύτερης Ευκαιρίας, Δια Βίου, και Άνωτερης Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, προσφέρονται τα ακόλουθα πέντε (5) προγράμματα:
1. Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ)
2. Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΣΤΕΕ)
3. Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΜΕΕΚ)
4. Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ
5. Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ)(Απογευματινά και
Βραδινά Τμήματα Τεχνικών Σχολών)
Στόχος των Προγραμμάτων είναι η εκπαίδευση, κατάρτιση και ενδυνάμωση των ατόμων (μαθητών/
ριών και σπουδαστών/ριών) σε βασικές ικανότητες αλλά και σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις
και δεξιότητες για καλύτερη αξιοποίηση ευκαιριών και αντιμετώπιση προκλήσεων στην κοινωνία,
οικονομία και χώρο εργασίας, καθώς και η δημιουργία κατάλληλου υπόβαθρου για περαιτέρω
τεχνικές και τεχνολογικές σπουδές. Η ενδυνάμωση επεκτείνεται και στην απόκτηση εμπειριών
μέσα από προγράμματα πρακτικής κατάρτισης στον χώρο εργασίας.

Για πληροφορίες ή περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη ΔΜΤΕΕΚ στο 22800651/652 ή
στο dmteek@schools.ac.cy

ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
17:45-18:00
		
18:00-18:05
		
18:05-18:20

		
18:20-18:35

		
18:35-18:45
		
18:45		
		

Εισαγωγή και σύντομη ενημέρωση για τα Προγράμματα που προσφέρονται από τη ΔΜΤΕΕΚ
Μαρίλια Περικλέους, Διοικητικός Λειτουργός, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Εισαγωγή από τη Συντονίστρια του Εργαστηρίου
Μέλανη Στέλιου, Δημοσιογράφος
Σχεδιαστική Σκέψη: Γνωστικές, Στρατηγικές και Πρακτικές Δεξιότητες
Το design thinking ακολουθεί μια ανθρωποκεντρική αλλά και επιστημονική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει
δημιουργική και ορθολογική σκέψη, και περιλαμβάνει τεχνικές επίλυσης προβλημάτων που είναι πολύ
σημαντική δεξιότητα για όλους και κυρίως για μαθητές και σπουδαστές τεχνικών επαγγελμάτων. Οι
συμμετέχοντες θα κατανοήσουν όλα τα βήματα του design thinking ξεκινώντας από τη σύλληψη μιας ιδέας, τη
σχεδίαση και ανάπτυξη ενός μοντέλου μέχρι την υλοποίηση και την πρώτη έκδοση του προϊόντος/ υπηρεσίας.
Μενέλαος Μενελάου, Εκτελεστικός Διευθυντής, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Ψηφιακές Δεξιότητες, απαραίτητες στην Αγορά Εργασίας και στην Κοινωνία
Ζούμε στην εποχή της ψηφιακής επανάστασης. Μιας επανάστασης που αλλάζει τα πάντα γύρω μας με
τρελούς ρυθμούς. Οι σαρωτικές αλλαγές, τις οποίες επέφερε η πληροφορική και η τεχνολογία κατά τη διάρκεια
του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, αλλάζουν το επιχειρηματικό, αλλά και το κοινωνικό πεδίο. Πλέον, η εξ
αποστάσεως φοίτηση ή εργασία έχει γίνει η νέα καθημερινότητα και έτσι όλοι πρέπει να εφοδιαστούν όλα
με όλα τα απαραίτητα εχέγγυα που επιβάλλουν ως προαπαιτούμενο οι ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Γιώργος Ζερβίδης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Cyprus Marketing Youth Society (Cy.M.Y.S)
& Διευθύνων Σύμβουλος, Brand Believers
Ερωτήσεις και Συζήτηση
Καταληκτικά Σχόλια από τη Συντονίστρια και Ολοκλήρωση Εργαστηρίου
Μέλανη Στέλιου, Δημοσιογράφος

ΟΜΙΛΗΤΈΣ

ΓΙΏΡΓΟΣ ΖΕΡΒΊΔΗΣ
Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος, Cyprus Marketing Youth Society (Cy.M.Y.S) &
Διευθύνων Σύμβουλος, Brand Believers

Ο Γιώργος Ζερβίδης είναι ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος του Cyprus Marketing Youth Society, που
ως κύριο στόχο έχει την εκπαίδευση αποφοίτων πανεπιστημίων, ώστε να είναι έτοιμοι να ενταχθούν
ομαλά στην αγορά, αλλά και να καλύψει το κενό που υπάρχει στον τομέα του νεανικού μάρκετινγκ.
Είναι, επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Brand Believers, εταιρείας παροχής συμβουλευτικών
υπηρεσιών marketing, communication & branding. Παράλληλα, εργοδοτείται ως εκπαιδευτής από
οργανισμούς για ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια σε θέματα δημιουργικής στρατηγικής και Soft Skills.
Από το 2000 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Marketing, Advertising και Brand Marketing.

ΜΕΝΈΛΑΟΣ ΜΕΝΕΛΆΟΥ
Εκτελεστικός Διευθυντής, Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Ο Μενέλαος Μενελάου έχει πάθος με την επιχειρηματικότητα και την ενδο-επιχειρηματικότητα. Είναι
οπαδός του Design Thinking και προωθεί την καινοτομία και τις νέες ιδέες. Δούλεψε στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου για 11 χρόνια, ενώ είχε και ένα σύντομο πέρασμα από τη διαφημιστική βιομηχανία. Ο τωρινός
του στόχος είναι να ηγηθεί του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου και να βοηθήσει στην υλοποίηση του
Οράματος και της Αποστολής του, δηλαδή της Χάραξης Πολιτικής για τη Νεολαία, της δημιουργίας
και προσφοράς ευκαιριών για τη Νεολαία της Κύπρου και της συμμετοχής της στην κοινωνική,
επιχειρηματική, πολιτιστική και πολιτική ανάπτυξη της χώρας μας, ξεπερνώντας προκλήσεις και
δικτυώνοντας τους Κύπριους νέους με την Ευρώπη και τον Κόσμο. Είναι πατέρας ενός 6χρονου
αγοριού και ερασιτέχνης καλαθοσφαιριστής.

