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SOFT SKILLS: Η ONLINE, ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ REBOOT ΕΙΝΑΙ «ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ»
Το ευρωπαϊκό έργο “Reboot - Rebooting, Re-rooting and Re-skilling Unemployed and Underemployed Higher
Education Graduates for Work 4.0” διαθέτει δωρεάν την online εκπαιδευτική πλατφόρμα για πιλοτικές δοκιμές
σε απόφοιτους, συμβούλους καριέρας κι εκπαιδευτές. Από την έναρξη του έργου στα τέλη του 2018 μέχρι και
σήμερα, η κοινοπραξία του Reboot - που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την εταιρεία Μίλητος Συμβουλευτική
ΑΕ – ανέπτυξε εκπαιδευτικό υλικό για την απόκτηση ή επιπλέον ανάπτυξη «μαλακών» δεξιοτήτων για
απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας ή υποαπασχολούνται σε
θέσεις εργασίας που δεν ανταποκρίνονται στο αντικείμενο που έχουν σπουδάσει. Το υλικό περιλαμβάνει 22
ενότητες για «μαλακές» δεξιότητες, τεστ, καθώς και εργαλεία για τη δημιουργία portfolio μαλακών δεξιοτήτων.
Αυτήν την περίοδο και για το επόμενο διάστημα η online πλατφόρμα χρησιμοποιείται και αξιολογείται από
απόφοιτους κι εκπαιδευτές/συμβούλους στη Φινλανδία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Οι πιλοτικές δοκιμές της πλατφόρμας είχαν αρχικά σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν με συνδυασμό εξ
αποστάσεως και δια ζώσης παρουσίαση και εκπαίδευση. Η πανδημία του Covid-19 μας οδήγησε να
αλλάξουμε το αρχικό μας πλάνο και να πραγματοποιήσουμε αποκλεισστικά εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις και
παρουσιάσεις. Η πλατόρμα του Reboot υποστηρίζει και τα δύο μοντέλα μάθησης και εκπαίδευσης στο πλαίσο
άτυπης ή μη-τυπικής εκπαίδευσης.
O κύριος στόχος του Reboot είναι να βοηθήσει τους άνεργους κυρίως απόφοιτους Πανεπιστημίου να
αποκτήσουν «μαλακές» δεξιότητες που είναι ολοένα και περισσσότερο αναγκαίες στην αγορά εργασίας. Πέρα
από αυτό όμως, αυτές οι ίδιες δεξιότητες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες κι εκτός του πεδίου της
επαγγελματικής ανάπτυξης, κι αυτό αποδεικνύεται σε περιόδους σαν κι αυτή, όπου οι προκλήσεις σε
προσωπικό και συλλογικό επίπεδο είναι μεγάλες και κλονίζουν τον τρόπο ζωής όπως τουλάχιστον τον
γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
Τις επόμενες εβδομάδες και μέχρι το τέλος Απριλίου 2020 θα συνεχίσουμε τις πιλοτικές δοκιμές της πλατφόρμας.
Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη θέληση και την αφοσίωση όλων όσων συμμετέχουν στην Ελλάδα κι εκτός Ελλάδας κι
ελπίζουμε σύντομα να βγούμε όλοι από αυτήν τη εξαιρετικά δυσάρεστη και οδυνηρή κατάσταση στην Ευρώπη
και σε όλον τον κόσμο.
Για περισσσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε εδώ:
Φινλανδία (συντονιστής έργου) | Tanja Oraviita: tanja.oraviita@vamk.fi
Βέλγιο| Andrea Escobar Utiel: andrea.escobar@conexxeurope.eu
Ηνωμένο Βασίλειο| Sinead Graham: sinead@inovaconsult.com
Ελλάδα |Kyriakos Lingas: lingas@militos.org
Ακολουθείστε μας στο Facebook
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Reboot

