Έρχεται δωρεάν και online o 6ος κύκλος του skg.code
Ύστερα από 5 επιτυχημένους κύκλους και λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα προστασίας κατά του
COVID-19, το skg.code θα επαναληφθεί αυτόν τον Απρίλιο διαδικτυακά, συνεχίζοντας την
προσπάθεια του να στηρίξει και να εκπαιδεύσει φοιτητές και αποφοίτους, χωρίς εργασιακή
εμπειρία.

Ποιοι είμαστε και τι προσφέρουμε:
Το skg.code αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές και
αποφοίτους τμημάτων Πληροφορικής και συναφές αντικειμένου, με ελάχιστη ή καθόλου
εργασιακή εμπειρία. Το πρόγραμμα έχει πραγματοποιηθεί σε 5 κύκλους στο παρελθόν με
τεράστια επιτυχία και έχουν πάρει μέρος δεκάδες συμμετέχοντες από όλη την Ελλάδα.
● Προσομοίωση εργασιακού περιβάλλοντος
Σκοπός μας είναι να διαμορφώσουμε μια προσομοίωση remote εργασίας και να ενισχύσουμε
τους νέους στα πρώτα βήματα της καριέρας τους στο αντικείμενο της πληροφορικής καθώς και
στο να αποκτήσουν μια ανταγωνιστική παρουσία στην αγορά εργασίας.
● Ομαδικό project
Σε κάθε κύκλο οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 6 ατόμων και αναλαμβάνουν να
διεκπεραιώσουν από την αρχή μέχρι το τέλος ένα ομαδικό project χρησιμοποιώντας σύγχρονες
τεχνολογίες και εργαλεία με τη βοήθεια και την καθοδήγηση σπουδαίων επαγγελματιών με
πολυετή εμπειρία στο χώρο της Πληροφορικής και του software development. Παλαιότερα
projects έχουν αποτελέσει η δημιουργία chatbot και ιστοσελίδας για Real Estate που πληροί όλες
τις προϋποθέσεις UX, καθώς και η δημιουργία ενός σύγχρονου Social Network. Το νέο project
θα ανακοινωθεί στην αρχή του κύκλου.
● Συνεχή καθοδήγηση
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία συνομιλούν καθημερινά με τους υπεύθυνους του
προγράμματος, να συζητούν τις απορίες και προβληματισμούς τους καθώς και να τους
συμβουλεύονται σε θέματα software development, UX, project management και soft skills.
Επιπλέον, θα έχουν τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν πάνω σε μεθόδους και τακτικές που
χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρείες πληροφορικής.

● Soft Skills
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση πάνω στα σημαντικότερα soft skills που
χρειάζεται ένας νέος προγραμματιστής. Πραγματοποιούμε μια σειρά soft skills sessions που
σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους νέους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά δύσκολες
καταστάσεις και να είναι προετοιμασμένοι για εργασιακά ζητήματα που θα έρθουν αντιμέτωποι.
Τα

sessions

περιλαμβάνουν

διαδραστικές

δραστηριότητες,

παρουσιάσεις

και

case

studies-μελέτες περιπτώσεων.
● Προετοιμασία εύρεσης εργασίας
Πραγματοποιούνται συμβουλευτικά workshops με σκοπό την ενδυνάμωση των συμμετεχόντων
στην προσπάθεια τους να αναζητήσουν τη πρώτη τους εργασία. Τα workshops περιλαμβάνουν
συγκεκριμένες οδηγίες στρατηγικής εύρεσης εργασίας, συμβουλές δημιουργίας βιογραφικού και
online παρουσίας στα social media καθώς και προετοιμασία συνεντεύξεων. Στο τέλος του
προγράμματος διαμορφώνουμε μαζί με τους συμμετέχοντες το βιογραφικό τους και τους
δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μία προσομοίωση συνέντευξης που πραγματοποιείται
από καταξιωμένα στελέχη του HR.
● Workshop
Πραγματοποιούμε διαδραστικά workshops και παρουσιάσεις για διάφορα τεχνολογικά και soft
skills θέματα. Σκοπός μας είναι να δώσουμε όσο περισσότερα ερεθίσματα μπορούμε στους
συμμετέχοντες και να τους βοηθήσουμε να αναπτυξουν τόσο τις τεχνικές όσο και τις
διαπροσωπικές τους ικανότητες.
● Πιστοποίηση παρακολούθησης
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος δίνεται σε όλους τους συμμετέχοντες πιστοποίηση
παρακολούθησης που μπορούν να προσθέσουν στο προσωπικό τους portfolio και να την
χρησιμοποιήσουν για την εύρεση εργασίας τους.

Πότε και πού θα διεξαχθεί το 6ο skg.code;
Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί διαδικτυακά, θα ξεκινήσει στις 2 Απριλίου 2021 και θα διαρκέσει
έως τις 31 Μαΐου 2021. Οι συμμετέχοντες θα εργάζονται 2 φορές την εβδομάδα, από 6 ώρες,
με το τεχνολογικό πρότζεκτ που θα τους ανατεθεί, ενώ θα συνδέονται και επιπλέον 2 ώρες για

να πραγματοποιούν εκπαίδευση σχετικά με τα soft skills. Το πρότζεκτ και το αναλυτικό
πρόγραμμα θα ανακοινωθούν μετά την επιλογή των συμμετεχόντων σε συνεννόηση μαζί τους.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
1. Απόφοιτοι ή και φοιτητές που βρίσκονται τουλάχιστον στο 3ο έτος των
ακαδημαϊκών σπουδών τους και φοιτούν σε σχολές πληροφορικής και συναφές
αντικειμένου ελληνικών ή ξένων ιδρυμάτων (ΑΕΙ/ΤΕΙ/Κολλεγια).
2. Καθόλου η μικρή εργασιακή προϋπηρεσία (έως 2 έτη) σε αντικείμενο συναφές με το
Software Development.
3. Επιθυμία για μόνιμη εργασία (full/part time) ή πρακτική άσκηση στο κοντινό μέλλον.

Πώς μπορώ να δηλώσω συμμετοχή;
Μπορείς να διεκδικήσεις τη συμμετοχή σου στο skg.code στέλνοντας την αίτηση σου στα
αγγλικά. Θα χρειαστεί να συμπληρώσεις την φόρμα, να απαντήσεις στις ερωτήσεις της αίτησης
καθώς και να ανεβάσεις το βιογραφικό σου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 7 Μαρτίου. Θα
προχωρήσουμε με τα άτομα που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής και μέχρι το τέλος του
Μαρτίου θα έχουμε ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την εξέλιξη της αίτησης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, επισκέψου την επίσημη σελίδα του skg.code
και συνδέσου σε Facebook, Instagram και LinkedIn.

