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PBRAND4ALL
Personal Branding για

όλους!

Το PBRAND4ALL είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus+ με στόχο να βοηθήσει τους
ενήλικες που αναζητούν εργασία ή μια νέα καριέρα, κατατρτιζωντας τους με τις

απαραίτητες δεξιότητες για την προετοιμασία και τη διατήρηση της προσωπικής τους
μαρκας και τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με

την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού διαδραστικού εργαλείου που προσφέρει
εξατομικευμένη μαθηση για την ανάπτυξη της προσωπικής τους μαρκας. Το έργο θα

διαρκέσει από 01.12.2020 έως 30.11.2022.
 



Για το επόμενο βήμα, κάθε εταίρος
διερεύνησε την κατάταξη των 18
επιλεγμένων ηπιων δεξιοτήτων από
εμπλεκόμενους στη χώρα του. Με αυτόν τον
τρόπο ετημαστικε ένας κατάλογος με τις 10
πιο σημαντικές ηπιες δεξιότητες. 
Με βάση αυτόν τον κατάλογο των 10 ηπιων
δεξιοτήτων, μια μη αντιπροσωπευτική
διαδικτυακή έρευνα μοιράστηκε μεταξύ
εμπειρογνωμόνων ανθρώπινου δυναμικού,
προπονητών, συμβούλων σταδιοδρομίας και
υπευθύνων προσλήψεων. Με βάση τις 244
απαντήσεις, σκιαγραφήθηκαν οι πρακτικές
πρόσληψης και επιλογής καθώς και οι
προσδοκίες προς τους εργαζομένους.
Καθώς ο στόχος του έργου είναι να βοηθήσει
τους αιτούντες εργασία και τα άτομα που
αναζητούν μια νέα θέση εργασίας να
οικοδομήσουν το προσωπικό τους σήμα,
αξιολογώντας και αναπτύσσοντας τις ηπιες
δεξιότητες που χρειάζονται περισσότερο οι
εργοδότες, έπρεπε να βρούμε τρόπους να
εκτιμήσουμε - αν και όχι επιστημονικά -
αυτές τις δεξιότητες. Με βάση μια ενδελεχή
βιβλιογραφική ανασκόπηση, ετοιμάσαμε ένα
ερωτηματολόγιο που μπορεί να βοηθήσει
τους χρήστες να λάβουν αυτοματοποιημενα
σχόλια για τον εαυτό τους.

Αυτό το ερωτηματολόγιο - Ερωτηματολόγιο
Αρχικής Αξιολόγησης - αποτέλεσε τη βάση
του Personal Branding Genie.
https://pbrand4all-genie.eu/
Το Personal Branding Genie είναι μια
διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να σας
βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τον
εαυτό σας και να αναγνορισετε και να
αναπτύξετε τις δεξιότητές σας, ώστε να
βρείτε την καταλληλότερη θέση στην αγορά
εργασίας με τη βοήθεια της προσωπικης σας
μαρκας. Το διαδικτυακό εργαλείο είναι
διαθέσιμο σε έξι γλώσσες: Αγγλικά, ουγγρικά,
ελληνικά, βουλγαρικά, ισπανικά και
σλοβενικά.

Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι καθώς το έργο μας πλησιάζει στο
τέλος του και ανυπομονούμε να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματά
μας. Ξεκινήσαμε πριν από σχεδόν δύο χρόνια με την υποστήριξη
του προγράμματος Erasmus+ και εργαζόμαστε συνεχώς για να
επιτύχουμε τους στόχους μας και να δημοσιεύσουμε τα
αποτελέσματά μας. Τι πετύχαμε κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου;
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Όπως ίσως καταλάβατε, ο στόχος σας είναι να κάνετε ολόκληρο τον τροχό πράσινο. Θυμηθείτε: ανάλογα
με το αρχικό σας επίπεδο, θα πρέπει να ολοκληρώσετε διαφορετικές κάρτες στόχων για να πάρετε το σήμα
σας. Για παράδειγμα, αν το επίπεδό σας στη δεξιότητα διαχείρισης χρόνου είναι προχωρημένο, αυτό
σημαίνει ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε μόνο το προχωρημένο υλικό και τις αντίστοιχες κάρτες στόχων
για να πάρετε το σήμα σας- αν το επίπεδο που σας έχει δωθει στη δεξιότητα επικοινωνίας είναι βασικό, θα
σας εμφανιστεί το βασικό υλικό και οι κάρτες στόχων, και μόλις το ολοκληρώσετε και απαντήσετε σωστά
στο σύντομο κουίζ στο τέλος των καρτών στόχων, θα προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο κ.ο.κ.
Είστε έτοιμοι; Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα άλλο παρά να εγγραφείτε και να ξεκινήσετε! Τώρα μπορείτε
ακόμη και να συμμετάσχετε στη δοκιμή του εργαλείου! Αν θέλετε να μας βοηθήσετε, γράψτε μας ένα email
εδώ: https://pbrand4all.eu/contact και θα σας στείλουμε το ερωτηματολόγιο και θα μοιραστούμε μαζί σας
τις οδηγίες!

Ο Τροχός των Μαλακών Δεξιοτήτων είναι μέρος του Personal
Branding Genie. Είναι ένα διαδραστικό εργαλείο που θα σας
βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας. Ο τροχός χωρίζεται σε
χρώματα που αντιστιχουν στο επίπεδό σας σε κάθε δεξιότητα, με
βάση τις απαντήσεις στην προ-αξιολόγησή σας. Το κόκκινο χρώμα
σημαίνει ότι σας αποδόθηκε το επίπεδο BASIC στη συγκεκριμένη
ήπια δεξιότητα και ότι θα πρέπει να συμπληρώσετε περισσότερες
κάρτες στόχων και να εργαστείτε σκληρότερα για να αποκτήσετε το
σήμα σας! Το πορτοκαλί χρώμα σημαίνει ότι σας ανατέθηκε το
επίπεδο INTERMEDIATE στη συγκεκριμένη δεξιότητα. Το κίτρινο
χρώμα σημαίνει ότι σας ανατέθηκε το επίπεδο ADVANCED στη
συγκεκριμένη δεξιότητα. Το πράσινο χρώμα σημαίνει ότι
ολοκληρώσατε την ενότητα που συνιστάται για τη συγκεκριμένη
ήπια δεξιότητα και πήρατε το σήμα σας!
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