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Απόφοιτοι με Κριτική Σκέψη 

Ποιος ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Αγοράς 

Εργασίας;  

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Critical Thinking for Successful Jobs» ή εν συντομία 
«Think4Jobs» είναι μία Κοινοπραξία η οποία χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό 
πόρο του Erasmus+ και το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) (Ελλάδα). Το 
Πρόγραμμα Think4Jobs επιχειρεί να αντιμετωπίσει το ζήτημα του 21ου αιώνα, το 
οποίo συνδέεται με την χαμηλή απασχολησιμότητα των αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας λόγω της έλλειψης ήπιων δεξιοτήτων. Η Κοινοπραξία επικεντρώνεται 
συγκεκριμένα στην προώθηση της Κριτικής Σκέψης και στοχεύει στην ανάπτυξη 
Μικτών Αναλυτικών Προγραμμάτων για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την 
Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών σε διάφορα γνωστικά πεδία όπως η 
Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών (Πρωτοβάθμιας και της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας), η 
Κτηνιατρική, τα Οικονομικά, και η Επιχειρησιακή Πληροφορική. Για την επίτευξη του 
παραπάνω στόχου, έχει αναπτυχθεί μία στενή συνεργασία μεταξύ Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και Επιχειρήσεων της Αγοράς Εργασίας (ΕΑΕ). Η 
Πρακτική Άσκηση είναι ένα σημείο σύνδεσης μεταξύ των ΑΕΙ και των ΕΑΕ, ενώ 
ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα στον φοιτητικό πληθυσμό να προσαρμόσει και να 
εφαρμόσει την θεωρητική γνώση σε πλαίσιο που προσιδιάζει εκείνο της αγοράς 
εργασίας.  

Η Κοινοπραξία αποτελείται από δέκα Εταίρους, οι οποίοι προέρχονται από πέντε 
Ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρουμανία). Το 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή 
Δημήτριο Πνευματικό έχει τον συντονισμό του Προγράμματος και της Κοινοπραξίας. 
Οι Εταίροι του Προγράμματος θα παράγουν Πέντε Πνευματικά Προϊόντα, μία 
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Δραστηριότητα Επιμόρφωσης, Πολλαπλασιαστικές Δράσεις σε κάθε χώρα της 
Κοινοπραξίας και Διεθνικές Συναντήσεις.  

Ενδιαφέρεσαι να μάθεις περισσότερα για το Πρόγραμμα;  

Κάνε εγγραφή τώρα στο κανάλι μας στο YouTube και δες το πρώτο teaser βίντεο:  

Ενδιαφέρεσαι να λαμβάνεις περιοδικά μία σύντομη ενημέρωση για τη δουλειά μας;  

Κάνε εγγραφή τώρα στο Ενημερωτικό Δελτίο μας ή ξεφύλλισε το πρώτο μας 
Ενημερωτικό Δελτίο, εδώ.  

Ακολούθησέ μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για να ενημερώνεσαι για τις 
τρέχουσες και μελλοντικές μας δραστηριότητες.  
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https://www.youtube.com/channel/UC_r591HyTFuFMyHBCSgdNiw 

 

https://www.researchgate.net/project/Critical-Thinking-for-Successful-Jobs-Think4Jobs 

Κράτησε επαφή με το Πρόγραμμα και πρότεινέ το στις Επαφές σου! 

https://youtu.be/EeIWl8311AY
https://think4jobs.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/05/Newsletter_1_Think4Jobs.pdf
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