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FIND OUT WHAT'S BEEN HAPPENING RECENTLY
Τους τελευταίους μήνες, το έργο έχει σημειώσει αποφασιστική πρόοδο για την επίτευξη των στόχων του.
Οι εταίροι του MedLit συναντήθηκαν (24-27 Οκτωβρίου 2018) στις εγκαταστάσεις της Σχολής
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Espinho, στην Πορτογαλία, όπου πραγματοποιήθηκε η
διακρατική συνάντηση, η οποία φιλοξενήθηκε από τη Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino.
Όλοι οι συμμετέχοντες παρουσίασαν το Πακέτο Εργασίας 1 (Ανάπτυξη πλαισίου καλλιέργειας ψηφιακών
δεξιοτήτων με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα με χαμηλή ειδίκευση / ανειδίκευτα άτομα
άνω των 45 ετών) και Πακέτο Εργασίας 2 (Ανάπτυξη και πιλοτική δοκιμή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για
την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων ατόμων με χαμηλή ειδίκευση / ανειδίκευτα άτομα άνω των 45 ετών)
καθώς και στην αξιολόγηση και ανάδραση από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το Πακέτα Εργασίας 1 παρήγαγε μια εκτενή έκθεση σχετικά με πέντε εθνικές περιπτωσιολογικές μελέτες
από τα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ (Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Ισπανία), τα οποία ανέλυσαν
το εθνικό πλαίσιο ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών, τις σχετικές πολιτικές και πρακτικές καθώς και τον
ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στη διαδικασία πρόσληψης. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δέκα
(10) συνεντεύξεις με διοικητές ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε χώρα (συνολικά 50), προκειμένου να
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εντοπιστούν οι ανάγκες των οργανισμών όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων τους, η
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και οι αντιλήψεις τους για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας.
Το κύριο συμπέρασμα αυτής της μελέτης είναι ότι τρεις από τις πέντε χώρες (Ελλάδα, Ιταλία και Ρουμανία)
απέχουν πολύ από τον μέσο όρο της ΕΕ των 28 όσον αφορά το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ η
Πορτογαλία και η Ισπανία αποδίδουν καλύτερα, ειδικά στις νεότερες ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο, σε όλες τις
χώρες, το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων της ηλικιακής ομάδας (45+) είναι χαμηλό και υπάρχει ανάγκη
υποστήριξης ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, προκειμένου να αποφευχθεί ο αποκλεισμός τους από την αγορά
εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευκαιρίες κατάρτισης έχουν μεγάλη σημασία σε εθνικό, τοπικό και
οργανωτικό επίπεδο, προκειμένου να επιτρέψουν σε μεγαλύτερους ανθρώπους να ακολουθήσουν τη
ραγδαία τεχνολογική πρόοδο και να γεφυρώσουν το χάσμα των γενεών.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πακέτου Εργασίας 1, το εταιρικό σχήμα έχει σχεδιάσει και αναπτύξει την
πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που δημιουργήθηκε από την Canary Wharf Consulting LTD και είναι επί
του παρόντος διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του MedLit σε όλες τις γλώσσες εταίρων:
https://medlit45.eu/courses/

Στην πλατφόρμα υπάρχουν 5 διαθέσιμες ενότητες: Ασφάλεια, Επίλυση προβλημάτων, Επεξεργασία
πληροφορίας, Επικοινωνία και αλληλεπίδραση, βασική δημιουργία περιεχομένου. Με την ολοκλήρωση
αυτών των ενοτήτων, θα είναι δυνατή η βελτίωση των δεξιοτήτων των ατόμων άνω των 45 ετών, με σκοπό
την καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας αγοράς εργασίας και την απόκτηση κατάλληλων εργαλείων για την
αύξηση της πιθανότητας να επιλεγούν από τους εργοδότες.
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Το επόμενο βήμα θα είναι η ανάπτυξη του Πακέτου Εργασίας 3 - Ανάπτυξη και διάδοση εγχειριδίου για
επαγγελματίες που υποστηρίζουν και δουλεύουν με ανέργους. Ο στόχος του Πακέτου Εργασίας 3 είναι να
προωθήσει τη χρήση του πλαισίου ανάπτυξης δεξιοτήτων και της πλατφόρμας σε επαγγελματίες και
οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και υποστήριξης σε ανέργους
ανειδίκευτους / χαμηλής ειδίκευσης άνω των 45 ετών.
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