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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 45+ ΣΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: MEDLIT#45+ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος καθιστά τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη
ή επανένταξη στην αγορά εργασίας, ιδίως για τους μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών. Το 15,6% (ΕΛΣΤΑΤ) των
ανέργων στην Ελλάδα είναι άνω των 45 ετών, με την συντριπτική τους πλειοψηφία (72%) να είναι μακροχρόνια
άνεργοι. Καθώς μόλις το 57% αυτών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχουν τις
απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες.
Σύμφωνα με τον δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ελλάδα κατατάσσεται στην
27η θέση στον δείκτη ψηφιακής και κοινωνικής οικονομίας, με χαμηλές επιδόσεις των ατόμων που διαθέτουν το
βασικό επίπεδο δεξιοτήτων (46%), ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 57%.
Στόχος του νέου ευρωπαϊκού έργου MedLit#45+ είναι να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα με την βελτίωση
των ψηφιακών δεξιοτήτων και την επανένταξη των ανέργων άνω των 45 ετών στην συνεχώς εξελισσόμενη αγορά
εργασίας. Αυτή θα επιτευχθεί με τη βοήθεια των ψηφιακών μέσων και των κοινωνικών δικτύων, ούτως ώστε να
παρακινηθούν και να είναι σε θέση να δημιουργήσουν μία ισχυρή διαδικτυακή (online) επαγγελματική ταυτότητα, η
οποία θα ενισχύσει την πρόσβασή τους στην απασχόληση.
Στο έργο συμμετέχουν έμπειροι οργανισμοί από 6 χώρες (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και Ρουμανία) –
στην Ελλάδα, το έργο υλοποιείται από το ΚΜΟΠ-Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας και την EEO Group A.E.
Το έργο MedLit#45+ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο του έργου η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με το καινοτόμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο,
αποτελεί το βασικό εργαλείο εκπαίδευσης για την βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ατόμων άνω των 45
ετών. H ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελείται από 5 εκπαιδευτικές ενότητες, βασισμένες στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες 2.1.
Στα επόμενα βήματα του έργου είναι η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την συμμετοχή ανέργων άνω των
45 ετών και η δημιουργία ενός εγχειριδίου για την αξιοποίηση της πλατφόρμας απευθυνόμενο σε επαγγελματίες και
οργανισμούς στον τομέα της παροχής υπηρεσιών κατάρτισης και υποστήριξης ανέργων με χαμηλή ειδίκευση άνω των
45 ετών. Το εν λόγω εγχειρίδιο αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές Απριλίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://medlit45.eu/, στο
facebook @MedLit45 αλλά και στο https://www.kmop.gr/

«Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αυτής της
δημοσίευσης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων
της και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εκληφθεί ότι απηχεί
τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
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