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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

“ΑΝΑΚΑΛΥΨΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΟΥ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ”

Το Διαγνωστικό Εργαλείο
Το Διαγνωστικό Εργαλείο βασίζεται στο καλά
εδραιωμένο σύστημα ψυχομετρικών
διαδικασιών για τις συμπεριφορές στο χώρο
εργασίας (DISC). Το σύστημα αυτό
ενσωματώνει με μοναδικό τρόπο την
αξιολόγηση των τρόπων/στιλ μάθησης. Το
διαγνωστικό εργαλείο Αυτογνωσίας έχει
επικυρωθεί από το Πανεπιστήμιο του
Cambridge για χρήση σε ενήλικες και νεαρά
άτομα.

Το πρόγραμμα

Έχεις την ευκαιρία να
ανακαλύψεις τις επιχειρηματικές
σου δεξιότητες και να αποκτήσεις
μία σαφή εικόνα των
επιχειρηματικών σου
προσεγγίσεων και στάσεων,
συμμετέχοντας στο εργαστήρι
«Ανακάλυψε τις επιχειρηματικές
σου δεξιότητες». Στο εργαστήριο
θα χρησιμοποιηθεί ένα ειδικό
διαγνωστικό εργαλείο το οποίο
έχει αξιολογηθεί από το
Πανεπιστήμιο του Cambridge και
προσφέρεται από
εκπαιδευμένους ειδικούς στην
Κύπρο για πρώτη φορά.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού προγράμματος “DAISS2:
Diagnostics for Enterprise Soft Skills” (DAISS 2) με
κύριο στόχο τη βελτίωση της απασχολησιμότητας
των άνεργων ενηλίκων με τη συνεργασία
διαφόρων χωρών. Αυτή η συνεργασία στοχεύει
στην προσαρμογή και τελειοποίηση του
διαγνωστικού εργαλείου στις τοπικές
κουλτούρες, καθιστώντας το εργαλείο διαθέσιμο
στους εκπαιδευτές για την απασχολησιμότητα και
σε όσους αναζητούν εργασία . Προσφέρεται στις
ακόλουθες γλώσσες: Αγγλικά, Βουλγάρικα,
Ιταλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Ρουμάνικα. Η
εταιρεία SYNTHESIS Center for Research and
Education Ltd είναι ο εταίρος της κοινοπραξίας
για την Κύπρο.

Δηλώσεις Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να δηλώσουν
συμμετοχή στο email του Γραφείου
Διασύνδεσης του Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου (ilo@ouc.ac.cy) αναφέροντας
ονοματεπώνυμο, πρόγραμμα σπουδών,
τηλέφωνο/email, αριθμός φοιτητικής
ταυτότητας ως τις 13 Φεβρουαρίου, 2015.

Κριτήρια Συμμετοχής
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή
σου είναι να είσαι άνεργος ενήλικας και
φοιτητής ή απόφοιτος του Ανοικτού
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Γλώσσα
Έχεις την ευκαιρία να συμμετάσχεις στο
εργαστήρι είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά.

Κόστος Συμμετοχής
Η συμμετοχή σου είναι ΔΩΡΕΑΝ

Ημερομηνία και Χώρος Διεξαγωγή
Ημέρα: Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου, 2015
Ώρα: 10:00 π.μ.
Χώρος: 1ος όροφος Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κύπρου (Latsia Business Center, Γιάννου
Κρανιδιώτη 33, Λατσιά, Λευκωσία).

Σημείωση
Ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων στο
εργαστήριο είναι 10 άτομα. Η επιλογή των
συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά
προτεραιότητας.

