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Σε αυτήν την έκδοση: H εκπαίδευση στις μαλακές δεξιότητες ως αντίδοτο στην ανεργία των πτυχιούχων| Τι
προσφέρει το ευρωπαϊκό έργο Reboot| Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Reboot: Online
ημερίδες στη Φινλανδία, το Βέλγιο, την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο

H εκπαίδευση στις μαλακές δεξιότητες ως αντίδοτο στην ανεργία των πτυχιούχων
Οι μαλακές δεξιότητες έχουν κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας των πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ικανότητα των πτυχιούχων να επιδεικνύουν τις μαλακές δεξιότητες που κατέχουν
στο βιογραφικό τους και κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για εργασία, όπως κι η δυνατότητα εφαρμογής
στην πράξη είναι πλέον απαραίτητα συστατικά για επαγγελματική επιτυχία – περισσότερο ίσως και από τις
γνώσεις και τις τεχνικές – επαγγελματικές δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί μέσω των σπουδών.
Οι μαλακές δεξιότητες δεν έχουν τυπικά εισαχθεί στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Πανεπιστημίων. Οι
ελλείψεις των πτυχιούχων σε μαλακές δεξιότητες αποτελούν ως εκ τούτου σημαντική αιτία για τον αυξανόμενο
αριθμό ανέργων και υπο-απασχολούμενων πτυχιούχων στην Ευρώπη κατά τα τελευταία 10 περίπου χρόνια.
Εργοδότες, εταιρείες και οργανισμοί σε διαφορετικούς τομείς και κλάδους της οικονομίας βρίσκουν δύσκολα
εργαζόμενους με τον κατάλληλο συνδυασμό σκληρών-τεχνικών και μαλακών δεξιοτήτων που γίνονται
ολοένα και πιο απαραίτητοι στο περιβάλλον της αγοράς εργασίας όπως διαμορφώνεται και
μεταμορφώνεται με γοργούς ρυθμούς.

Τι προσφέρει το ευρωπαϊκό έργο Reboot
Έχοντας ξεκινήσει δύο χρόνια νωρίτερα, το ευρωπαϊκό έργο Reboot έφτασε στο τέλος του τον Οκτώβριο του
2020. Ο στόχος μας ήταν να αναπτύξουμε ένα δωρεάν, online εκπαιδευτικό πρόγραμμα για άνεργους και
υπο-απασχολούμενους πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης που θα τους βοηθήσει
•
•
•
•
•

στον εντοπισμό
την απόκτηση,
την ανάπτυξη,
την ικανότητα επίδειξης,
την εφαρμογή μαλακών δεξιοτήτων στην πράξη

Κατά τη διάρκεια του έργου συνεργαστήκαμε στενά με συμβούλους επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και
εργοδότες και απόφοιτους που είτε είναι άνεργοι, είτε ενεργοί επαγγελματικά, σε πεδία που δεν αξιοποιούν
όμως τις γνώσεις και τις ικανότητες που έχουν αποκτήσει. Μέσα από αυτή τη συνεργασία και με την
αξιοποίηση των γνώσεων που διαθέτει η κοινοπραξία του έργου αναπτύχθηκαν τα εξής εργαλεία μάθησης κι
εκπαίδευσης:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Reboot
•
•

online, ανοικτό στην πρόσβαση και δωρεάν
στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Φινλανδικά

Τι περιέχει
•
ένα εισαγωγικό και ένα τελικό διαγνωστικό τεστ
αυτό-αξιολόγησης,
•
εισαγωγική ενότητα για τις μαλακές δεξιότητες,
•
3 ενότητες για την ανάπτυξη 22 μαλακών
δεξιοτήτων,
•
1 ενότητα για την προσαρμοστικότητα των
μαλακών δεξιοτήτων και την καριέρα,
•
1 ενότητα για τη δημιουργία ατομικού Portfolio
δεξιοτήτων,
•
Ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους και ασκήσεις
που συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό υλικό

Ένα Εγχειρίδιο εκπαιδευόμενου κι ένα Εγχειρίδιο εκπαιδευτή
διαθέσιμα στα Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά και Φινλανδικά. Τα
εγχειρίδια παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες τόσο για
τους εκπαιδευόμενους για αυτόνομη μάθηση, όσο και για
τους εκπαιδευτές που επιθυμούν να αξιοποιήσουν
εκπαιδευτικά το πρόγραμμα σε εξ αποστάσεως ή μικτή
εκπαίδευση.

Λεπτομερείς παρουσιάσεις που προτείνουν τρόπους οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
αξιοποιώντας του σύνολο του υλικού του Reboot, που περιέχουν εισαγωγικές κατευθύνσεις και
προσεγγίσεις για τις μαλακές δεξιότητες, προτεινόμενη ροή εκπαίδευσης, παρουσίαση τη δομής και του
περιεχομένου των ενοτήτων του Reboot και των ασκήσεων, tips και πρακτικές για καλύτερα μαθησιακά
αποτελέσματα, παραδείγματα για Portfolio δεξιοτήτων.
Ποιοι ωφελούνται
•
•
•
•
•
•

Άνεργοι και υπο-απασχολούμενοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Σύμβουλοι καριέρας
Φορείς επαγγελματικής κατάρτισης
Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς για την ενίσχυση της απασχόλησης
Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Τμήματα ανθρώπινου δυναμικού

Παρουσίαση του εκπαιδευτικού προγράμματος του Reboot: Online ημερίδες στη Φινλανδία, το Βέλγιο, την
Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο
Φινλανδία
Η ενημερωτική ημερίδα στη Φινλανδία πραγματοποιήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2020 online. Οργανώθηκε από
το συντονιστή του έργου Vaasa University of Applied Sciences (VAMK). Στην ημερίδα συμμετείχαν 16 άτομα
μεταξύ των οποίων άνεργοι πτυχιούχοι, εκπαιδευτές ενηλίκων και σύμβουλοι επαγγελματικής ανάπτυξης,
καθηγητές Πανεπιστημίου, καθώς κι εκπρόσωποι φορέων για την ενίσχυση της απασχόλησης. Κατά τη
διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν οι προκλήσεις για την απασχολησιμότητα των πτυχιούχων, το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Reboot κι οι τρόποι που μπορεί να βοηθήσει τους πτυχιούχους στην αγορά
εργασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο όπου έγινε χρήση του διαγνωστικού τεστ αυτόαξιολόγησης και του ατομικού Portfolio. Οι συμμετέχοντες εκτίμησαν ιδιαίτερα τους καινοτόμους τρόπους και
τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν για την αναγνώριση των μαλακών δεξιοτήτων μέσα από την ατομική
εμπειρία και την αξιοποίησή και κεφαλαιοποίησή τους στη συνέχεια στο επαγγελματικό πεδίο.
Βέλγιο
Η ενημερωτική ημερίδα του Βελγίου πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2020, παράλληλα με τις Ημε΄ρες
Erasmus+ 2020. Οργανώθηκε στις Βρυξέλλες από τον εταίρο του έργου CONEXX-EU με σκοοό την
παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Reboot. Στην ημερίδα συμμετείχαν πτυχιούχοι τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και σύμβουλοι επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τα εργαλεία που
προσφέρει το Reboot για την εκπαίδευση και τη μάθηση σχετικά με την ανάπτυξη μαλακών δεξιοτήτων.

Ελλάδα
Η online ημερίδα για την Ελλάδα οργανώθηκε από τη Μίλητο Συμβουλευτική ΑΕ στις 30 Οκτωβρίου 2020.
Πέντε ειδικοί από το χώρο της επαγγελματικής ανάπτυξης καθώς και την τριτοβάθμια εκπαίδευση
παρουσίασαν και απάντησαν σε ερωτήματα ακολουθώντας το μοντέλο Public Interview©. Τα θέματα στα
οποία κλήθηκαν να τοποθετηθούν αφορούσαν στη σημασία των μαλακών δεξιοτήτων στην αγορά
εργασίας, στις δυνατότητες εκπαίδευσης πάνω σε αυτές, στα νέα δεδομένα για την ανάπτυξη του
βιογραφικού και τους τρόπους αυτο-παρουσίασης, καθώς και στο ζήτημα της ένταξης των μαλακών
δεξιοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα των Πανεπιστημίων. Οι θεματικές αυτές συνδυάστηκαν στη
συνέχεια με τις εκπαιδευτικές προτάσεις και τα σχετικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του

Reboot. Στην ημερίδα συμμετείχαν 50 άτομα, κυρίως άνεργοι και υπο-απασχολούμενοι πτυχιούχοι, αλλά και
σύμβουλοι καριέρας και εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας
απαντήθηκαν ερωτήματα από τους συμμετέχοντες, τόσο σχετικά με τα ζητήματα που συζητήθηκαν, όσο και
σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Reboot.
Ηνωμένο Βασίλειο
Ο εταίρος του έργου Inova Consultancy οργάνωσε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020 τη σχετική ενημερωτική ημερίδα
για το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην ημερίδα προσκλήθηκαν άνεργοι πτυχιούχοι και σύμβουλοι καριέρας, καθώς κι
εκπαιδευτικοί οργανισμοί για την επαγγελματική ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας
πραγματοποιήθηκαν συμμετοχικές δραστηριότητες στις οποίες παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του
έργου Reboot και πως μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πτυχιούχων στη διαδικασία ανεύρεσης
εργασίας και περαιτέρω επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από την εκπαίδευση στις μαλακές δεξιότητες.
Ακολουθείστε μας στο Facebook
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Reboot
Επικοινωνήστε μαζί μας
Φινλανδία (συντονιστής) | Tanja Oraviita: tanja.oraviita@vamk.fi
Βέλγιο| Andrea Escobar Utiel: andrea.escobar@conexxeurope.eu
Ηνωμένο Βασίλειο | Dominika Tkacova: dominika@inovaconsult.com
Ελλάδα |Kυριάκος Λίγκας: lingas@militos.org

