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Σε αυτήν την έκδοση: Πιλοτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια με την πλατφόρμα του Reboot στη Φινλανδία, το 

Βέλγιο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο|Τα εγχειρίδια του Reboot για εκπαιδευτές κι εκπαιδευόμενους 

|Διάχυση αποτελεσμάτων: Οι ενημερωτικές ημερίδες του Reboot  

Πιλοτικά εκπαιδευτικά εργαστήρια με την πλατφόρμα του Reboot στη Φινλανδία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και 

το Ηνωμένο Βασίλειο    

Ξεκινώντας στις αρχές Μαρτίου 2020 και έως την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, οι εταίροι του έργου 

οργάνωσαν και υλοποίησαν εκπαιδευτικά εργαστήρια για άνεργους και υπο-απασχολούμενους απόφοιτους 

Πανεπιστημίου, καθώς κι εκπαιδευτές. Αρχικά, τα εργαστήρια είχαν σχεδιαστεί να πραγματοποιηθούν δια 

ζώσης και εξ αποστάσεως. Ωστόσο, οι εξελίξεις στο μέτωπο της πανδημίας Covid-19 και τα σχετικά μέτρα για 

ανάσχεση της μετάδοσης του ιού, μας οδήγησαν στον επανασχεδιασμό των εργαστηρίων, ώστε να 

πραγματοποιηθούν αποκλειστικά online. Παρόλα αυτά, εκπαιδευτές κι εκπαιδευόμενοι  που δήλωσαν 

συμμετοχή, καθώς κι οι εταίροι του έργου ανταποκρίθηκαν στην πρόκληση, με αποτέλεσμα τη διεξαγωγή 

απόλυτα επιτυχημένων εργαστηρίων που μας έδωσαν πολύτιμα αποτελέσματα κι ευκαιρία για βελτιώσεις και 

αλλαγές όπου ήταν αναγκαίο.  Αυτός ήταν άλλωστε κι ο αρχικός στόχος των εργαστηρίων, ώστε το 

εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται στην πλατφόρμα του Reboot να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις 

προτιμήσεις εκπαιδευτών κι εκπαιδευόμενων τώρα και στο μέλλον, ως παρακαταθήκη του έργου.  

 

Τα πιλοτικά εργαστήρια του Reboot 

 

• 51 άνεργοι ή υπο-απασχολούμενοι απόφοιτοι (συμπεριλαμβανομένων ευπαθών 

ομάδων όπως μετανάστες, μακροχρόνια άνεργοι, άνω των 50) 

• 15 εκπαιδευτές 

• 12 εβδομάδες εκπαίδευσης 

• 4 χώρες 

 

Αξιολόγηση, προτάσεις και συμβουλές από εκπαιδευτές κι εκπαιδευόμενους 

 

Εκπαιδευόμενοι 

Το 75% των συμμετεχόντων δήλωσαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την εκπαιδευτική εμπειρία που είχαν. 

Ακολουθούν τα βασικότερα σημεία που αξιολογήθηκαν θετικά, καθώς και προτάσεις για βελτίωση: 

 

Τι άρεσε περισσότερο 

• Καλό μίγμα θεωρίας και πρακτικών παραδειγμάτων 

• Το υλικό βοηθά στην απόκτηση γνώσης κι ενισχύει την κατανόηση κι ανάπτυξη μαλακών δεξιοτήτων.  

• Βελτιώνεται σημαντικά το αίσθημα αυτο-εκτίμησης κι αυτό βοηθά ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια 

συνεντεύξεων για εργασία 

• Ποικιλία πηγών και συμπληρωματικού υλικού 

• Το υλικό παροτρύνει στην αυτό-αξιολόγηση κατά τη διάρκεια αναζήτησης εργασίας, αλλά και ως 

εργαζόμενη/εργαζόμενος  

• Βοηθά στον εντοπισμό και την κατανόηση των δυνατών σημείων 

 

 

 



 

Προτάσεις για βελτίωση 

• Βελτίωση της εμφάνισης της πλατφόρμας ώστε να γίνει πιο ελκυστική και φιλική στη χρήση 

• Χρειάζονται ίσως πιο απαιτητικές ασκήσεις 

• Καλύτερη αναλογία κειμένου - εικόνας 

 

Εκπαιδευτές 

Οι εκπαιδευτές δήλωσαν μεγαλύτερο επίπεδο ικανοποίσης (85%) σε σχέση με αυτό των εκπαιδευόμενων 

(75%). Ακολουθούν αντίστοιχα τα βασικότερα σημεία που αξιολογήθηκαν θετικά από τους εκπαιδευτές, 

καθώς και προτάσεις για βελτίωση: 

 

Τι άρεσε περισσότερο 

• Καλό μίγμα θεωρίας και πρακτικών παραδειγμάτων 

• Στο εκπαιδευτικό υλικό διατίθενται εργαλεία που βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν 

στον εαυτό τους πτυχές σχετικές με τις μαλακές δεξιότητες 

• Υπάρχουν πολλά πρακτικά εργαλεία πέρα από τις θεωρητικές προσεγγίσεις 

• Δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού μαλακών δεξιοτήτων σε πολλές πτυχές της καθημερινής ζωής 

• Easy to apply and adapt in further training  

 

Προτάσεις για βελτίωση 

• Χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις στην πλοήγηση, ώστε να γίνει απλούστερη και πιο φιλική στο χρήστη 

• Χρειάζονται κάποιες βελτιώσεις στη συνολική εικόνα της πλατφόρμας, όπως για παράδειγμα στη 

δομή online 

• Θα μπορούσε να περιοριστεί η έκταση των κειμένων σε κάποια σημεία 

 

Τα εγχειρίδια του Reboot για εκπαιδευτές κι εκπαιδευόμενους  

Ενώ πραγματοποιούμε βελτιώσεις στην πλατφόρμα του Reboot, αξιοποιούμε τα αποτελέσματα των 

πιλοτικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη δύο εγχειριδίων. Το ένα απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους και 

περιέχει οδηγίες για αυτόνομη εκπαίδευση, ενώ το δεύτερο είναι για τους εκπαιδευτές και περιέχει 

κατευθύνσεις, συμπληρωματικό υλικό και προτάσεις για τη διεξαγωγή εκπαίδευσης online, δια ζώσης, καθώς 

και μικτής εκπαίδευσης. Οι τελικές εκδόσεις των εγχειριδίων θα είναι διαθέσιμες στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα 

Ελληνικά και τα Φινλανδικά.  

Διάχυση αποτελεσμάτων: Οι ενημερωτικές ημερίδες του Reboot  

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του έργου είχαν προγραμματιστεί τέσσερεις ημερίδες στην Φινλανδία, το 

Βέλγιο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Reboot. Οι 

εξελίξεις στην πανδημία οδηγούν στην υλοποίηση αυτών των ημερίδων online, με τη συμμετοχή ανέργων 

απόφοιτων, εκπαιδευτών, και οργανισμών για την απασχόληση σε εθνικό επίπεδο. Σύντομα θα υπάρχουν 

περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση των ημερίδων σε κάθε χώρα ξεχωριστά.   

Μείνετε συντονισμένοι! 

Ακολουθείστε μας στο Facebook  

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Reboot 

Επικοινωνείστε μαζί μαςs 

Φινλανδία (συντονιστής έργου) | Tanja Oraviita: tanja.oraviita@vamk.fi 

Bέλγιο|Andrea Escobar Utiel: andrea.escobar@conexxeurope.eu 

Ηνωμένο Βασίλειο| Dominika Tkacova: dominika@inovaconsult.com  

Ελλάδα|Kyriakos Lingas: lingas@militos.org 
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