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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Ευρωπαϊκό έργο MedLit-45 με την ολοκλήρωση του Πακέτου Εργασίας 3 έχει φτάσει στο τελικό στάδιο υλοποίησης
του. Κατά την διάρκεια της τελευταίας περιόδου, σε καθεμία από τις έξι χώρες εταίρους (Ρουμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία) οι εταίροι πραγματοποίησαν τις πλήρεις δραστηριότητες και δημιούργησαν
καινοτόμα ψηφιακά αποτελέσματα. Το Πακέτο Εργασίας 3 είναι το Εγχειρίδιο για επαγγελματίες που δημιουργήθηκε
και υποστηρίζει ανέργους. Ο στόχος του Πακέτου Εργασίας 3 είναι να προωθήσει τη χρήση του πλαισίου δημιουργίας
δεξιοτήτων και της πλατφόρμας σε επαγγελματίες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών
κατάρτισης και υποστήριξης σε ανέργους χαμηλής ειδίκευσης άνω των 45 ετών. Το εγχειρίδιο είναι ένας περιεκτικός
πόρος που περιέχει τα αποτελέσματα των δύο πρώτων πακέτων εργασίας του έργου. Συγκεκριμένα, διατίθενται όλες
οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες που διεξάγονται για την ανάπτυξη των ικανοτήτων ψηφιακού / μέσου
ενημέρωσης των ανέργων με χαμηλή ειδίκευση 45+ μέσω καινοτόμων εργαλείων. Επιπλέον, το προτεινόμενο
περιεχόμενο αποσκοπεί στην ενίσχυση της γνώσης των συμβούλων απασχόλησης / σταδιοδρομίας ή / και των
αρμόδιων αρχών, εξοπλίζοντας τους με μια νέα προσέγγιση και εργαλεία υποστήριξης και αλληλεπίδρασης με τους
μεσήλικες άνδρες μέσω των κοινωνικών μέσων. Το εγχειρίδιο περιγράφει επίσης τη διαδικασία που εκτελείται από
κάθε εταίρο για τη δημιουργία του περιεχομένου της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Η πλατφόρμα δοκιμάστηκε
σε κάθε χώρα εταίρο. Περίπου 120 χρήστες συμμετείχαν στην πιλοτική φάση προσφέροντας σημαντικές γνώσεις για
τον αντίκτυπο που δημιουργείται από το ψηφιακό εργαλείο. Τους επόμενους μήνες, η εταιρική σχέση θα παρουσιάσει
τις εκροές που δημιουργήθηκαν μέσω πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων, διαδίδοντας έτσι τη γνώση σχετικά με το
σχέδιο σε τοπικό επίπεδο, προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσει τους ενδιαφερόμενους και το ευρύ κοινό..
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"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
προσκόμιση αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση
του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις
των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."

