
Εκνικό Κζντρο Europass Κφπρου 
 

Λάβετε μζροσ ςτισ εκδθλώςεισ Europass Days 2017 και μπείτε 
αυτόματα ςτθν κλιρωςθ για ζνα φορθτό θλεκτρονικό 

υπολογιςτι! 
 

 
 

Το Κζντρο Παραγωγικότθτασ, ωσ Εκνικό Κζντρο Europass Κφπρου, ςασ προςκαλεί ςτισ 
εκδθλϊςεισ Europass Days 2017 που κα γίνουν ςτθ Λευκωςία (23 και 24/11/2017) και ςτθ 
Λεμεςό (27 και 28/11/2017). Οι εκδθλϊςεισ προςφζρονται δωρεάν και είναι ανοικτζσ προσ 
όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ πολίτεσ.  
 
Οι εκδθλϊςεισ (θμερίδεσ και εργαςτιρια) κα καλφψουν κζματα όπωσ δθμιουργία ενόσ 
αξιόλογου Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ, ευκαιρίεσ εργοδότθςθσ ςτθν Κφπρο και ςτθν ΕΕ, 
ευρωπαϊκά προγράμματα, δεξιότθτεσ και ικανότθτεσ που απαιτοφνται για απόκτθςθ 
εργαςίασ. Παρακαλϊ δείτε τθ ςυνθμμζνθ ατηζντα για τθν θμερίδα και το εργαςτιριο που κα 
πραγματοποιθκοφν ςτθ Λευκωςία.  
 
Όςοι ςυμμετάςχουν ςτισ εκδθλϊςεισ Europass Days 2017 κα μπουν αυτόματα ςτθν κλιρωςθ 
για ζνα φορθτό Η/Υ. Η κλιρωςθ κα γίνει πριν το τζλοσ του Εργαςτθρίου ςτισ 24/11/2017 
ςτθν παρουςία των ςυμμετεχόντων. 

 
Παρακαλώ δθλώςτε ςυμμετοχι ςτο τθλ.: 22806141 ι ςτο email: kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy 

 

 

 

Με τθ ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

  

mailto:kkokkinou@kepa.mlsi.gov.cy


Πρόγραμμα Εκδθλώςεων Europass Days 2017 ςτθ Λευκωςία 

Πρόγραμμα Ημερίδασ 
 

Ημερομθνία Διεξαγωγισ: Πζμπτθ 23 Νοεμβρίου 2017 
 

Χώροσ Διεξαγωγισ: Κζντρο Παραγωγικότθτασ (ΚΕΠΑ), Λευκωςία 
(Λεωφόροσ Καλλιπόλεωσ 77, 2100 Αγλαντηιά, Τθλ. 22806000) 

 
 

08:30 – 09:00 Εγγραφζσ 

09:00 – 09:15 Το Εκνικό Κζντρο Europass Κφπρου 

Κατερίνα Κόκκινου, Κζντρο Παραγωγικότθτασ Κφπρου, Υπουργείο 
Εργαςίασ Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων  

09:15 – 09:55 

 

Ευκαιρίεσ Εργοδότθςθσ ςτθν ΕΕ – Το Δίκτυο EURES και τa 
Πρoγράμματα: «Your First Eures Job», Reactivate, Eurodyssee και 
Erasmus + 

Αντϊνθσ Κάφουροσ, Τμιμα Εργαςίασ, Υπουργείο Εργαςίασ Πρόνοιασ 
και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων 

09:55 – 10:25 Μαλακζσ Δεξιότθτεσ Aπαραίτθτεσ για τθν Eργοδότθςθ  

Χριςτιάνα Κναι, MMC Mediterranean Management Center 

10:25 – 10:45 Διάλειμμα  

10:45 – 11:15 Προβλζψεισ Αναγκϊν Απαςχόλθςθσ ςτθν Κυπριακι Οικονομία 2017-
2027 

Στζλιοσ Μυτίδθσ, Αρχι Ανάπτυξθσ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ 

11:15 – 11:45 Προγράμματα και Δράςεισ του Οργανιςμοφ Νεολαίασ Κφπρου 

Ζλενα Καλλι, Οργανιςμόσ Νεολαίασ Κφπρου 

11:45 – 12:45 Πϊσ καλλιεργείται θ ψυχικι ανκεκτικότθτα; 

Κάλια Λοϊηίδου, Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ 

12:45 – 13: 30 Ερωτιςεισ / Συηιτθςθ  

           

  



Πρόγραμμα Εργαςτθρίου για βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ μζςω τθσ ανάπτυξθσ 
δεξιοτιτων και τθσ ςφνταξθσ αποτελεςματικοφ βιογραφικοφ 

Ημερομθνία Διεξαγωγισ: Παραςκευι, 24 Νοεμβρίου 2017 
 

Χώροσ Διεξαγωγισ: Κζντρο Παραγωγικότθτασ (ΚΕΠΑ), Λευκωςία 
(Λεωφόροσ Καλλιπόλεωσ 77, 2100 Αγλαντηιά, Τθλ. 22806000) 

 

08:30 – 09:00 Εγγραφζσ 

09:00 – 09:15 1. Ειςαγωγι ςτο εργαςτιριο  
 Παγοκραφςτθσ 
 Ανάλυςθ ςτόχων του ςεμιναρίου 

09:15 – 11:15 

 

2. Επικοινωνιακζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ  
 Η ζννοια τθσ επικοινωνίασ 
 Τα ςυςτατικά τθσ επικοινωνίασ 
 Αποτελεςματικι εξωτερικι και εςωτερικι επικοινωνία 

o Οι διαςτάςεισ τθσ εξωτερικισ και εςωτερικισ 
επικοινωνίασ 

 Στοιχεία μθνφματοσ 
 Λεκτικι επικοινωνία 

o Τι λζω και πωσ το λζω 
o Η δφναμθ των λζξεων 
o Λζξεισ που αποφεφγουμε 
o Αντικαταςτιςτε τισ φράςεισ ςασ με επικοινωνιακζσ 

φράςεισ 
o Τα χαρακτθριςτικά τθσ φωνισ 
o Προςαρμόςτε τθ φωνι ςασ με βάςθ τθν περίςταςθ 

11:15 – 11:30 Διάλειμμα 

11:30 – 12:30  Μθ λεκτικι επικοινωνία - θ γλϊςςα του ςϊματοσ 
o Ομαδικι Άςκθςθ - Βουβόσ κινθματογράφοσ - 

Μαντζψτε τι ςυμβαίνει 
o Κατανοϊντασ τθ γλϊςςα του ςϊματοσ 
o Επίκτθτθ ι ζμφυτθ 

 Ζμφυτα Χαρακτθριςτικά 

 το πρόςωπο 

 τα μάτια 

 οι χειρονομίεσ 

 τα πόδια 

12:30 – 13:00 3. To Πρόγραμμα Europass και τα πζντε του ζγγραφα  
 
4. Γνωριμία με τθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ Κζντρου Europass 
Κφπρου  

 Σφντομθ περιιγθςθ ςτισ βαςικζσ ενότθτεσ τθσ ιςτοςελίδασ με 
ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν ενότθτα των Συνδζςμων (Ευκαιρίεσ 
Εργοδότθςθσ) και του Βιογραφικοφ Σθμειϊματοσ 

 Αναφορά ςτθ δυνατότθτα εγγραφισ χριςτθ για προςκικθ 
ςυνδζςμων και εκδθλϊςεων 

13:00 – 13:30 Διάλειμμα – Ελαφρφ γεφμα 



13:30 – 15:30 5. Το Βιογραφικό Σθμείωμα Europass 
 Συμβουλζσ για τθ ςφνταξθ ενόσ επιτυχθμζνου Βιογραφικοφ 

Σθμειϊματοσ 
 Συμβουλζσ για τθ ςφνταξθ μιασ αποτελεςματικισ 

Συνοδευτικισ Επιςτολισ 

15:30 – 15:45 Διάλειμμα  

15:45 – 18:00 6. Συνεντεφξεισ Εργαςίασ  
 Συμβουλζσ για μια επιτυχθμζνθ ςυνζντευξθ εργαςίασ 
 Διεξαγωγι Δείγματοσ Συνζντευξθσ Εργαςίασ ανάμεςα ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ και το Σφμβουλο/ Εκπαιδευτι: 
 Ενδυματολογία κατά τθ ςυνζντευξθ 
 Γλϊςςα του ςϊματοσ κατά τθ ςυνζντευξθ 

 
7. Αναφορά ςτο ςχετικό Ψθφιακό Υλικό 
 
8. Συηιτθςθ – Επίλυςθ αποριών 

 

Γενικζσ πλθροφορίεσ για το εργαςτιριο 
 
Διάρκεια και ςε ποιουσ απευκφνεται 
Το εργαςτιριο είναι διάρκειασ 8 ωρϊν και αφορά οποιονδιποτε ενδιαφζρεται να βελτιϊςει 
τθν απαςχολθςιμότθτα του. 
 
Βαςικόσ ςτόχοσ 
Βαςικόσ ςτόχοσ του εργαςτθρίου είναι να εξοπλίςει τουσ ςυμμετζχοντεσ με βαςικζσ δεξιότθτεσ 
που είναι απαραίτθτεσ για τθ βελτίωςθ τθσ απαςχολθςιμότθτασ τουσ όπωσ για παράδειγμα οι 
επικοινωνιακζσ και οι κοινωνικζσ δεξιότθτεσ. Το εργαςτιριο δίνει ζμφαςθ τόςο ςτθ λεκτικι 
όςο και ςτθ μθ λεκτικι επικοινωνία. Εςτιάηει επίςθσ ςτθν ανάπτυξθ επιτυχθμζνου και 
αποτελεςματικοφ βιογραφικοφ ςθμειώματοσ και ςυνοδευτικισ επιςτολισ κακϊσ επίςθσ και 
ςτθ βελτίωςθ των δεξιοτιτων εξεφρεςθσ εργαςίασ.  Τζλοσ, το εργαςτιριο υποςτθρίηει τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςτο να εφαρμόςουν τισ επικοινωνιακζσ τουσ δεξιότθτεσ για μια επιτυχθμζνθ 
ςυνζντευξθ. 
 
Επιμζρουσ ςτόχοι 
Με το τζλοσ του εργαςτθρίου οι ςυμμετζχοντεσ κα είναι ςε κζςθ: 
• Όςον αφορά τισ επικοινωνιακζσ και κοινωνικζσ δεξιότθτεσ να: 

 χρθςιμοποιοφν ςε βάκοσ όλα τα κανάλια επικοινωνίασ 
 αυξιςουν τθν αποτελεςματικότθτά τουσ κατά τθν επικοινωνία με κάκε ςυνομιλθτι με 

τθ χριςθ τθσ λεκτικισ και τθσ μθ λεκτικισ επικοινωνίασ (γλϊςςασ του ςϊματοσ)  
 αναγνωρίηουν ταχφτατα τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τα οποία εκτιμά ο ςυνομιλθτισ 
 εκπζμπουν αυτοπεποίκθςθ και δυναμιςμό όταν επικοινωνοφν 

• Όςον αφορά το βιογραφικό ςθμείωμα Europass: 
 ςυντάςςουν ζνα επαγγελματικό και επιτυχθμζνο βιογραφικό ςθμείωμα κακϊσ επίςθσ 

και ςυνοδευτικι επιςτολι 
• Όςον αφορά τθν αναηιτθςθ εργαςίασ 

 αναηθτοφν κζςεισ εργαςίασ ςτθν Κφπρο και ςτο εξωτερικό 
 αξιοποιοφν κατάλλθλα το χρόνο τουσ μζχρι τον εντοπιςμό τθσ κατάλλθλθσ κζςθσ 

εργαςίασ 
• Όςον αφορά τισ τεχνικζσ ςυνζντευξθσ: 

 Ανταποκρίνονται αποτελεςματικά ςτισ απαιτιςεισ μιασ ςυνζντευξθσ με ςτόχο να 
κερδίςουν τθ κζςθ εργαςίασ. 


