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Σε αυτήν την έκδοση: Η πρόκληση| Σχετικά με το Reboot | Η έρευνα του Reboot | Workshop δεξιοτήτων στο
Sheffield (Μάρτιος 2019) | Επόμενα βήματα: Η online εκπαιδευτική πλατφόρμα του Reboot για την ανάπτυξη
κι ενίσχυση δεξιοτήτων
Η πρόκληση
Ο κόσμος της εργασίας μεταμορφώνεται:
-Τα προσόντα που αποκτούνται στο Πανεπιστήμιο δεν είναι αρκετά για την αγορά εργασίας
-Η ζήτηση για μη-τεχνικές, «μαλακές» δεξιότητες ολοένα κι αυξάνεται
-Οι απόφοιτοι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν προετοιμάζονται επαρκώς για τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας
-Ο αριθμός των ανέργων και υπο-απασχολούμενων αποφοίτων μεγαλώνει σε ολόκληρη την Ευρώπη
Σχετικά με το Reboot
Το έργο ‘Reboot - Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher Education
Graduates for Work 4.0’ χρηματοδοτείται από Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο στόχος
του έργου είναι να ενισχύσει την απασχολησιμότητα ανέργων και υπο-απασχολούμενων απόφοιτων της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τη βοήθεια του δωρεάν, online εκπαιδευτικού προγράμματος για την απόκτηση
‘μαλακών’, μη-γνωσιακών, οριζόντιων δεξιοτήτων.
Διάρκεια έργου: Σεπτέμβριος 2018 – Αύγουστος 2020
Εταίροι: Φινλανδία (Vaasa University of Applied Sciences – VAMK / Συντονιστής έργου), Βέλγιο (CONNEXX –
Europe), Ηνωμένο Βασίλειο (Inova Consultancy Ltd.), Ελλάδα (Militos Consulting SA)
Η έρευνα του Reboot
Προκλήσεις στην αγορά εργασίας και εκπαιδευτικές ανάγκες των ανέργων και υπο-απασχολούμενων
αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη
Βέλγιο, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Φινλανδία|Ηλικιακή ομάδα συμμετεχόντων: 20-60 |283 συμμετέχοντες
(απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εργοδότες, σύμβουλοι και οργανισμοί επαγγελματικής, ερευνητές κι
ερευνητικοί φορείς).
Τι έδειξε η έρευνα του Reboot:
Το πρόβλημα της ανεργίας και υπο-απασχόλησης των αποφοίτων και τι πρέπει να γίνει για να
αντιμετωπισθεί:
-Ομάδες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας: νέοι απόφοιτοι, γυναίκες, μετανάστες, άνω των 45
-Αναντιστοιχία δεξιοτήτων: πρόγραμμα σπουδών ≠ ανάγκες στην αγορά εργασίας
-Χρειάζεται συνδυασμός ακαδημαϊκών δεξιοτήτων με μετα-γνωσιακές, οριζόντιες δεξιότητες
-Οι δεξιότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση: project skills, επίλυση προβλημάτων, διαπροσωπικές δεξιότητες,
ευχέρεια σκέψης και δράσης, περιέργεια και φιλομάθεια
-Υπάρχει ανάγκη για ολοκληρωμένα μοντέλα επαγγελματικής εκπαίδευσης, όπου οι οριζόντιες, «μαλακές»
δεξιότητες θα συνδυάζονται με τις τεχνικές/επαγγελματικές
-Υπάρχει ανάγκη για ευέλικτες μεθοδολογίες εκπαίδευσης και κατάρτισης: e-learning / face2face / action
learning
Κατεβάστε και διαβάστε την έκθεση αποτελεσμάτων της έρευνας εδώ

Workshop δεξιοτήτων

Πότε: 1 Μαρτίου 2019
Πού: Inova Consulting / Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο
Συμμετέχοντες: 13 άτομα πρόσωπο-με-πρόσωπο και online (σύμβουλοι επαγγελματικής ανάπτυξης, άνεργοι
και υπο-απασχολούμενοι απόφοιτοι)
Αποτελέσματα:
-

Τα παραδοσιακά μοντέλα επαγγελματικής υποστήριξης που εστιάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε
ανάπτυξη δεξιοτήτων ανά επαγγελματικό κλάδο/τομέα θεωρούνται σταδιακά ξεπερασμένα.
Το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδα, αλλά κυρίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν
ανταποκρίνεται επαρκώς στις προσδοκίες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Είναι πλέον επιτακτικό, τα ακαδημαϊκά προσόντα και δεξιότητες να συνοδεύονται από την ανάπτυξη
οριζόντιων, «μαλακών» δεξιοτήτων.

Επόμενα βήματα: Η online εκπαιδευτική πλατφόρμα του Reboot για την ανάπτυξη κι ενίσχυση δεξιοτήτων
Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της έρευνας και του workshop που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
έργου, οι εταίροι του Reboot έχουν ξεκινήσει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών λύσεων που θα
βοηθήσουν τους απόφοιτους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που εντοπίστηκαν. Το δωρέαν, online
εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα περιέχει ένα εργαλείο αυτο-αξιολόγησης, καθώς και υλικό για την ανάπτυξη ή
την ενίσχυση συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Το σύνολο του υλικού θα είναι διαθέσιμο στα Αγγλικά, Φινλανδικά,
Ελληνικά, και Γαλλικά.
Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα!
Ακολουθήστε το Reboot στο Facebook
Επισκφθείτε την ιστοσελίδα του Reboot
Επικοινωνήστε μαζί μας
Φινλανδία (Συντονιστής) | Tanja Oraviita: tanja.oraviita@vamk.fi
Bέλγιο| Gianmarco Garramone: gianmarco.garramone@conexxeurope.eu
Ηνωμένο Βασίλειο | Sinead Graham: office@inovaconsult.com
Ελλάδα |Kyriakos Lingas: lingas@militos.org
Εταίροι έργου:

