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ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
Το έργο MedLit#45+ έχει φτάσει στην τελική φάση. Σε αυτό το σημείο διατίθενται όλα τα αποτελέσματα
που δημιουργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Το πακέτο Εργασίας 1 έχει χρησιμοποιηθεί για την
ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού πλαισίου για την οικοδόμηση ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω των κοινωνικών
μέσων των ατόμων με χαμηλή ειδίκευση άνω των 45 ετών, έτσι ώστε να ενισχυθεί η πρόσβασή τους σε
ευκαιρίες απασχόλησης. Με τα πλεονεκτήματα αυτού του πλαισίου δημιουργήθηκε η πλατφόρμα
ηλεκτρονικής μάθησης (Πακέτο Εργασίας 2) που παρουσιάστηκε σε ομάδες στόχους μέσω μιας εκτεταμένης
πιλοτικής φάσης.
Η πιλοτική φάση περιλάμβανε περισσότερους από 120 χρήστες σε όλες τις χώρες εταίρους, λαμβάνοντας
σχετική ανατροφοδότηση σχετικά με τον αντίκτυπο σε τοπικό επίπεδο.

Ένα πρόσθετο αποτέλεσμα που έχει διαμορφωθεί ως μέρος του έργου MedLit # 45 + είναι η δημιουργία του
εγχειριδίου που απευθύνεται σε επαγγελματίες για την υποστήριξη ανέργων. Αυτό το εγχειρίδιο, το οποίο
αντιπροσωπεύει το Πακέτο Εργασίας 3, έχει μεταφραστεί στις έξι γλώσσες των χωρών εταίρων. Κάθε
συνεργάτης περιέγραψε τη σειρά μαθημάτων που δημιουργήθηκε στη χώρα τους για να προωθήσει τη
χρήση των δεξιοτήτων που ενισχύθηκαν μέσω της πλατφόρμας. Τα γενικά σχόλια που έλαβαν οι
συμμετέχοντες αφορούν κυρίως τις οργανωτικές πτυχές και τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο που
χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα. Οι συμμετέχοντες αξιολογούν την ατζέντα των μαθημάτων σε σχέση με
τους προτεινόμενους στόχους ως ένα από τα καλύτερα επιτεύγματα. Επιπλέον, έχει υπάρξει καλή ανάδραση
όσον αφορά τη συνάφεια της πορείας με την επαγγελματική ζωή των ομάδων στόχων. Ακολουθήστε το
τελικό μέρος του έργου που συμμετέχει στο πολλαπλασιαστικό γεγονός που θα διεξαχθεί σε κάθε χώρα
εταίρο. Τα νέα σχετικά με αυτά τα γεγονότα θα είναι διαθέσιμα στο κανάλι διάδοσης του έργου που
παρουσιάζεται παρακάτω.
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Στις εικόνες παραπάνω, μερικές από τις συνεδριάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τις χώρες εταίρους.
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“ Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παρουσίαση αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί
θεώρηση του περιεχομένου και αντικατοπτρίζει μόνο
τις απόψεις των δημιουργών και η Επιτροπή δεν μπορεί
να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή “.

