MedLit 45+
Δημιουργία προηγμένων δεξιοτήτων
γραμματικής στα μέσα επικοινωνίας
και ψηφιακών δεξιοτήτων για άτομα
άνω των 45 ετών με χαμηλή
εξειδίκευση στα κοινωνικά μέσα
Έργο
Το έργο MedLit45 + μετά από
περίπου 2 χρόνια
δραστηριότητας πρόκειται να
λήξει. Οι αναπτυξιακοί στόχοι
που προβλέπονται στη φάση
υποβολής αιτήσεων έχουν
επιτευχθεί με επιτυχία από το
εταιρικό σχήμα. Και στις 6
χώρες των εταίρων, πάνω από
150 χρήστες συμμετείχαν στη
φάση της δοκιμής του έργου
και μέσω των δραστηριοτήτων
διάδοσης ήταν δυνατό να
προσεγγιστούν περίπου 2000
άτομα μεταξύ των
ενδιαφερομένων και του
ευρέος κοινού.

Σκοπός
Τα κύρια επιχειρησιακά
αποτελέσματα αφορούν τη
δημιουργία 3 Παραγωγών, τα
οποία αποτέλεσαν τη βάση της
πνευματικής παραγωγής που
προτάθηκε από την εταιρική
σχέση..

Παρά τη σημαντική αύξηση
της χρήσης των ΤΠΕ και των
κοινωνικών μέσων από τους
χαμηλής ειδίκευσης / χαμηλής
ειδίκευσης ενήλικες,
επιδεικνύουν χαμηλό επίπεδο
συνειδητοποίησης και
κατανόησης των ευρύτερων
συνεπειών που μπορεί να έχει
η ηλεκτρονική τους
δραστηριότητα στην κοινωνική
και επαγγελματική τους ζωή.
Μέσα από τις δραστηριότητες
του έργου ήταν δυνατό να
δημιουργηθεί αντίκτυπος στις
ομάδες στόχους με τη
μεταφορά πρακτικών και
καινοτόμων δεξιοτήτων..

EU Προστιθέμενη
αξία
Η προστιθέμενη αξία της
υλοποίησης του έργου σε
επίπεδο ΕΕ είναι ότι θα
συμβάλει στη δημιουργία και
τη διάδοση κοινών & εύκολα
προσαρμόσιμη &
μεταβιβάσιμη πλατφόρμα &

πλατφόρμα ηλεκτρονικών
πόρων που αντιμετωπίζει μια
πρόκληση σε ολόκληρη την
Ένωση. Ακόμη περισσότερο,
δεδομένου ότι η Ρουμανία, η
Ελλάδα, η Πορτογαλία, η
Ισπανία και η Ιταλία είναι
μεταξύ των χωρών με τα
χαμηλότερα επίπεδα
ψηφιακών δεξιοτήτων, ειδικά
των ατόμων με χαμηλή
ειδίκευση. Το έργο συμβάλλει
στην περαιτέρω εφαρμογή της
ατζέντας για τις νέες δεξιότητες
για την Ευρώπη. Η ψηφιακή
ικανότητα είναι όχι μόνο για
την εξοικείωση με τις ψηφιακές
τεχνολογίες, αλλά και για τον
τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιούνται οι νέες
τεχνολογίες και τα ηλεκτρονικά
μέσα. Μέσω του έργου έχουν
δημιουργηθεί καινοτόμοι και
προσβάσιμοι πόροι που
προωθούν τις ψηφιακές
τεχνολογίες ως βασικούς
μοχλούς καινοτομίας,
ανάπτυξης και δημιουργίας
θέσεων εργασίας..

Αποτελέσματα που παραδόθηκαν

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 3

Το πεδίο εφαρμογής του Πακέτου
Εργασίας 1 είναι να αναπτύξει ένα
μεθοδολογικό πλαίσιο για την
οικοδόμηση
ψηφιακών
δεξιοτήτων μέσω κοινωνικών
μέσων των ανειδίκευτων /
χαμηλής ειδίκευσης ανέργων άνω
των 45 ετών, έτσι ώστε να
ενισχυθεί η πρόσβασή τους σε
ευκαιρίες
απασχόλησης.
Η
δημιουργία του αποτελείται από
πέντε
εθνικές
εκθέσεις
/
περιπτωσιολογικές μελέτες από
τα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ
(Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία,
Ρουμανία και Ισπανία), τα οποία
προσδιόρισαν το εθνικό πλαίσιο
των ψηφιακών δεξιοτήτων των
πολιτών, τις σχετικές πολιτικές και
πρακτικές και τον ρόλο των
κοινωνικών μέσων στη διαδικασία
πρόσληψης.
Επιπλέον,
διεξήχθησαν δέκα συνεντεύξεις με
διαχειριστές
ανθρώπινου
δυναμικού
σε
κάθε
χώρα
(συνολικά 50), προκειμένου να
προσδιοριστεί
η
ψηφιακή
ικανότητα των εργαζομένων τους,
η χρήση των κοινωνικών μέσων
και οι αντιλήψεις τους για τους
ηλικιωμένους εργαζόμενους. Το
κύριο εύρημα αυτής της μελέτης
είναι ότι τρεις από τις πέντε χώρες
(Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία)
βρίσκονται πολύ πιο πίσω από
τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά
το επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων,
ενώ η Πορτογαλία και η Ισπανία
αποδίδουν καλύτερα, ειδικά στις
νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Το Πακέτο Εργασίας 2 αφορά την
ανάπτυξη
και
την
πιλοτική
υλοποίηση
μιας
ηλεκτρονικής
πλατφόρμας για την ανάπτυξη των
ικανοτήτων των μέσων μαζικής
ενημέρωσης των ανειδίκευτων /
χαμηλής ειδίκευσης ανέργων άνω
των 45 ετών, βάσει του πλαισίου
που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του
Πακέτου Εργασίας 1.

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 (σύμβουλοι απασχόλησης /
σταδιοδρομίας, , οι υπεύθυνοι
προσλήψεων, η κοινωνία των
πολιτών). Το εγχειρίδιο οδηγιών
για επαγγελματίες περιλαμβάνει
ανάλυση της νέας προσέγγισης
MedLit45+, ενώ περιγράφει την
πλατφόρμα που αναπτύχθηκε
κατά την υλοποίηση του έργου.
Επιπλέον,
το
εγχειρίδιο
περιλαμβάνει μια επισκόπηση
των
περιεχομένων
του
μαθήματος και των τρόπων
παράδοσης
που
έχουν
αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ΠΕ2.
Το
εγχειρίδιο
για
τους
επαγγελματίες καλύπτει επίσης
τις
αναμενόμενες
ατομικές
μορφές μάθησης και παρουσιάζει
ένα
σύντομο
κομμάτι
της
αξιολόγησης των μαθημάτων.

Η
πλατφόρμα
ηλεκτρονικής
μάθησης που διατίθεται δωρεάν
στον δικτυακό τόπο του έργου είναι
ένα καινοτόμο εργαλείο που
μεταφράζεται σε 6 γλώσσες.
Δημιουργήθηκε σύμφωνα με το
Ευρωπαϊκό πλαίσιο ψηφιακών
ικανοτήτων για τους πολίτες
(DigComp). Πέντε μονάδες έχουν
σχεδιαστεί για να προσφέρουν μία
ολοκληρωμένη
μαθησιακή
εμπειρία στον τελικό χρήστη. Οι
ενότητες είναι η ασφάλεια, η
επίλυση
προβλημάτων,
η
επεξεργασία πληροφοριών, η
επικοινωνία και η αλληλεπίδραση
και
η
δημιουργία
βασικού
περιεχομένου. Μέσω διαλέξεων,
πρακτικής
άσκησης,
κουίζ,
αρχείων
πολυμέσων
και
αξιολογήσεων,
η
πλατφόρμα
προσφέρει μια μοναδική εμπειρία
για
τις
ομάδες-στόχους,
προκειμένου να αυξήσουν τις
ψηφιακές τους ικανότητες.

Το εταιρικό
σχήμα

Romania
ANDCTR - Asociatia Nationala de Dezvoltare
Continua a Tineretului din Romania

Spain
Magenta Consultoría Projects S.L.U

Greece
KMOP- Kentro Merimnas Oikogeneias Kai Paidiou

Italy
PRISM - Promozione Internazionale Sicilia Mondo

Greece
EEO Group S.A.

Portugal
SPEL - Sociedade Promotora de Estabelecimentos

de Ensino Lda

United Kingdom
Canary Wharf Consulting Ltd

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσκόμιση 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 αυτήν.”

Ακολουθήστε μας στο:
Facebook: https://www.facebook.com/MedLit45/
Linkedin: https://www.linkedin.com/groups/8655389

Email: network.medlit45@gmail.com

