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ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ ΒΗΜΑΤΑ
Το φινάλε του προγράμματος είναι ήδη εδώ και η Κοινοπραξία
θέλησε να πει ένα τελευταίο αντίο σε/με όλους τους υποστηρικτές
και τους συμμετέχοντες που βοήθησαν στην ανάπτυξη αυτής της
καταπληκτικής εμπειρίας!

Στόχος του έργου αυτού ήταν να βοηθήσει τα άτομα και τους
νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας να αυξήσουν τα ποσοστά
απασχολησιμότητάς τους. Με αυτόν τον σκοπό, η σύμπραξη
δημιούργησε καταπληκτικά εργαλεία και πλατφόρμες για την
καθοδήγηση αυτών των ατόμων. Η βασική ιδέα ήταν να
βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των συνήθως ξεχασμένων
εγκάρσιων ή ήπιων δεξιοτήτων, καθώς θεωρούμε ότι είναι
απαραίτητες για την πλοήγηση στον επαγγελματικό χώρο.

Ας θυμθούμε...

Από την άλλη πλευρά, δημιουργήθηκε επίσης η
Ακαδημία PBRAN4ALL. Η Ακαδημία είναι ένας
ειδικός εικονικός χώρος που συνθέτει μια υποδομή
για την υποστήριξη σύγχρονης (ζωντανή
συνομιλία) και ασύγχρονης επικοινωνίας
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φόρουμ, τμήμα Συχνών
Ερωτήσεων). Το αντικείμενο της Ακαδημίας είναι να
βοηθήσει όλους όσους θέλουν να
χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα του έργου και
να ενημερωθούν γι' αυτά μετά τη λήξη του έργου. 

Το κύριο εργαλείο που δημιούργησε η Κοινοπραξία
για την βελτίωση της εγκάρσιας δεξιότητας ήταν το
Personal Branding Genie. Αυτή η πλατφόρμα,
βασισμένη σε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο,
επέτρεπε στους χρήστες να γνωρίζουν το επίπεδο
των ικανοτήτων τους (αρχάριοι, μέσοι και
προχωρημένοι) μέσω της χρήσης ενός θρύλου
χρωμάτων. Επιπλέον, το εργαλείο αυτό πρότεινε
"κάρτες δραστηριοτήτων" που βοηθούν στη
βελτίωση των διαφόρων δεξιοτήτων. Η βελτίωση
υποστηρίζεται με το σήμα που λαμβάνεται μετά την
ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων δεξιοτήτων.
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Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις
πιλοτικές δραστηριότητες των έξι
χωρών που συμμετέχουν στην
κοινοπραξία έδειξαν μεγάλη
ανταπόκριση!

Όλοι οι συμμετέχοντες βλέπουν θετικά
το εργαλείο Genie και πολλοί δήλωσαν
ότι θα συνιστούσαν το εργαλείο αυτό σε
κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να
βελτιώσει τις κοινωνικές του δεξιότητες.
Επιπλέον, τα εμπλεκόμενα ακροατήρια
θεώρησαν το Genie μια φιλική προς το
χρήστη, οπτικά ελκυστική και
παραγωγική μέθοδο για τον εντοπισμό
του γνωστικού κενού και την εμπλοκή
στην πρακτική των 10 εντοπισμένων
οριζόντιων ικανοτήτων.

Σε περίπτωση που θέλετε να το δείτε και μόνοι
σας, μπείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο και
δοκιμάστε το!

https://pbrand4all-genie.eu/ 

Ο Ι  Σ Τ Ο Χ Ο Ι

Χάρη στις πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις χώρες εταίρους,
η διάδοση του έργου και ειδικά της Ακαδημίας
PBRAND4ALL ήταν εξαιρετικά επιτυχής.

Όπως αναφέρθηκε, η Ακαδημία είναι ένας
εικονικός χώρος όπου κάθε ενδιαφερόμενος
μπορεί να διατυπώσει ερωτήσεις, να ανταλλάξει
απόψεις σε ένα φόρουμ και να μιλήσει με
ειδικούς επί του θέματος. Αυτό παρέχει μια
επιπλέον υποστήριξη σε κάθε χρήστη που
ενδιαφέρεται για τη βελτίωση των δεξιοτήτων
του!

Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση στην Ακαδημία μέσω αυτού του
συνδέσμου: 

https://pbrand4all.eu/academy

Αξίζει να αναφερθεί το γεγονός ότι όλα τα
αποτελέσματα που εξετάστηκαν προηγουμένως
είναι διαθέσιμα στις γλώσσες όλων των χωρών
εταίρων. Αυτό εξασφαλίζει τη χρησιμότητα των
αποτελεσμάτων του έργου.

Κ Α Ι  Τ Ι  Α Λ Λ Ο
Υ Π Α Ρ Χ Ε Ι ;
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pbrand4all.eu

Μ Η  Ξ Ε Χ Ν Α Σ  Ν Α  Μ Α Σ
Α Κ Ο Λ Ο Υ Θ Η Σ Ε Ι Σ  Σ Τ Α

S O C I A L  M E D I A ! !
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Η σύμπραξη PBRAND4ALL αποτελείται από

6 οργανισμούς από 6 διαφορετικές χώρες: 

Ηνωμένο Βασίλειο - CIVIC Computing

(Συντονιστής)

Ουγγαρία - Οργάνωση της Βουδαπέστης

του Ιδρύματος Konszenzus 

Βουλγαρία - E-business Academy 

Ελλάδα - Asserted Knowledge 

 Σλοβενία - UPI Žalec

και Ισπανία - Politeknika Ikastegia Txorierri

Μια φορά ακόμα...ποιοι είμαστε

PBRAND4ALL

@PBRAND4ALL

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ο Υ  Τ Η Ν
Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι Δ Α  Μ Α Σ :


