career-skills.eu

Ενημερωθείτε
σχετικά με το έργο
Career Skills
Η υλοποίηση του έργου Career Skills
και η ανάπτυξη των προϊόντων του
συνεχίζει με επιτυχία.

Η Πλατφόρμα Career Skills
Το έργο Career Skills οδεύει προς την ολοκλήρωση του πρώτου χρόνου της υλοποίησης του. Το έργο αυτό
στοχεύει να βοηθήσει μεμονωμένα άτομα να κατανοήσουν, αξιολογήσουν και αναπτύξουν τις δεξιότητες
διαχείρισης σταδιοδρομίας, μέσω της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Career Skills. Μέχρι στιγμής, η κοινοπραξία
του έργου έχει δημοσιεύσει την αγγλική εκδοχή της Πλατφόρμας, η οποία περιλαμβάνει:
•
•
•

Τον διαδικτυακό Χάρτη υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού, ο οποίος βοηθά τους χρήστες
να βρουν τις κοντινότερες και καταλληλότερες υπηρεσίες για εκείνους.
Τον Κατάλογο Career Skills, ο οποίος περιλαμβάνει και επεξηγεί τις 12 βασικότερες δεξιότητες
διαχείρισης σταδιοδρομίας και επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογήσουν το προσωπικό τους επίπεδο
ανάπτυξης.
Το Δίκτυο Career Skills, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση ειδήσεων, καλών πρακτικών,
εργαλείων και χρήσιμων πηγών.

Για να βεβαιωθούν πως ακολουθείται η κατάλληλη προσέγγιση προς την ανάπτυξη των προϊόντων του έργου,
οι εταίροι διεξήγαγαν έρευνα μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ειδικών στον τομέα του επαγγελματικού
προσανατολισμού σε κάθε χώρα. Από την έρευνα αυτή, προέκυψαν τα παρακάτω σχόλια:
•
•
•
•
•
•
•

«Ο Κατάλογος Career Skills έχει καινοτόμο σχεδιασμό και είναι περιεκτικός.»
«Θεωρώ ότι ο χάρτης είναι πρακτικός και εφαρμόσιμος από την άποψη της συνεχώς αυξανόμενης
κινητικότητας της απασχόλησης και της κατάρτισης στην Ευρώπη.»
«Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο με 12 βασικές δεξιότητες σταδιοδρομίας, σχετίζεται άμεσα με
το εργαλείο αξιολόγησης και είναι μια σημαντική πηγή μάθησης στην πλατφόρμα.»
«Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κάποιο δίκτυο επικοινωνίας για συμβούλους σταδιοδρομίας σε εθνικό
επίπεδο στη χώρα μας, πιστεύω ότι αυτό το δίκτυο μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των επαγγελματιών
του χώρου.»
«Κεντρική πηγή πληροφοριών για ενδιαφέροντα θέματα»
«Είναι πολύ ενδιαφέρον. Θα εξυπηρετήσει πολύ καλά το κοινό και θα δείξει αμέσως τα αποτελέσματα
που τους ενδιαφέρουν»
«Είναι ένα πολύ πρακτικό και χρήσιμο εργαλείο! Καταπληκτική δουλειά! Συγχαρητήρια!»

Μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε την Πλατφόρμα Career Skills, πατώντας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://app.career-skills.eu/index.php

Το έργο υλοποιείται με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Διαδικτυακή Ενημερωτική Ημερίδα
Εκτιμάται πως μέχρι και το τέλος αυτού του χρόνου η πλατφόρμα θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες και
θα παρουσιασθεί στις διαδικτυακές ενημερωτικές ημερίδες που θα υλοποιηθούν στην κάθε χώρα-εταίρο.
Η Ενημερωτική Ημερίδα στην Ελλάδα, διεξήχθη στις 10/12/2020 στην οποία συμμετείχαν ειδικοί σε θέματα
επαγγελματικού προσανατολισμού, εργαζόμενοι στον τομέα του επαγγελματικού προσανατολισμού και
εργαζόμενοι στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης από όλη την Ελλάδα.
Κατά την διάρκεια της ημερίδας παρουσιάσθηκαν οι λειτουργίες της Πλατφόρμας Career Skills και
συζητήθηκαν με τους συμμετέχοντες οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να βελτιωθεί και προωθηθεί.

Τα Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) του Career Skills
Τους επόμενους 6 μήνες, οι εταίροι θα αναπτύξουν τα ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα του Career Skills
(MOOC), τα οποία θα είναι δωρεάν και διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας, και τα οποία θα βοηθήσουν τους
χρήστες να βελτιώσουν τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας.

Ακολουθείστε μας στο Facebook για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.facebook.com/Career.Skills.Project

Το έργο υλοποιείται με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Το εταιρικό σχήμα του έργου Career Skills

Επισκεφθείτε μας στο:
https://career-skills.eu/

Το έργο υλοποιείται με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το περιεχόμενο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

