
 

 

NEWSLETTER 
PBRAND4ALL - 
ΠΡΟΣΩΠΙΚH ΑΝAΠΤΥΞΗ 
ΕΠΩΝΥΜIΑΣ ΓΙΑ OΛΟΥΣ! 
 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ  
 

Το PBRAND4ALL είναι ένα διετές πρόγραμμα Erasmus+ που έχει ως 

στόχο να βοηθήσει τους ενήλικες που αναζητούν εργασία ή 

χρειάζονται μια νέα, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες δεξιότητες για 

να χτίσουν και να διατηρήσουν το προσωπικό τους εμπορικό σήμα* - 

προκειμένου να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους. Αυτό θα 

επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός διαδικτυακού διαδραστικού 

εργαλείου, το οποίο θα προσφέρει στους μαθητές ένα εξατομικευμένο 

μονοπάτι κατάρτισης για την ανάπτυξη της προσωπικής τους μάρκας. 

Η διάρκεια του έργου είναι από 01.12.2020 έως 30.11.2022 

*Personal Brand είναι ο συνδυασμός των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εμπειρίας ενός ατόμου. 

Περιλαμβάνει επίσης τον πυρήνα της ταυτότητας κάποιου και υπάρχει online και offline, Είναι ένα 

χρήσιμο εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους ενήλικες να βρουν τις αξίες τους, να καθορίσουν την 

εξεισιμότητά τους, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και τελικά να παρουσιάσουν τη δική τους 

ιστορία. Το πιο σημαντικό, όχι μόνο θα τους βοηθήσει να διαφοροποιηθούν στην αγορά εργασίας και να 

προσγειώσουν την εργασία των ονείρων τους, αλλά θα είναι επίσης ένα ζωτικό στοιχείο για τη διαχείριση 

της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. 

Σε ποιον 

απευθύνεται 

• Άτομα που αναζητούν 

νέα απασχόληση 

• Ευάλωτα άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που είναι 

μακροχρόνια άνεργοι ή 

μειονεκτούντες) 

 

• Όλοι όσοι αναζητούν 

έναν νέο και καινοτόμο 

τρόπο παρουσίασης 

στην αγορά εργασίας 

Στόχοι 

1.  Πλαίσιο ικανοτήτων 

προσωπικής 

επωνυμίας - ένα 

πλαίσιο που παρέχει 

μια εξατομικευμένη 

στρατηγική που 

επιτρέπει στους 

μαθητές να επιλέγουν 

τις δικές τους 

μαθησιακές οδούς με 

βάση τα μεμονωμένα 

βασικά χαρακτηριστικά. 

 

2. Personal Branding 

Genie - ένα τζίνι που 

παρουσιάζει 

εξατομικευμένες 

διαδρομές εκπαίδευσης, 

επιτρέποντας στους 

μαθητές να επιλέξουν 

το εκπαιδευτικό σχέδιο 

που θέλουν να 

ακολουθήσουν. 

 



Ποιοί είμαστε  

Η εταιρική μας σχέση αντιπροσωπεύει οργανισμούς από έξι χώρες: 

Ηνωμένο Βασίλειο (CIVIC Computing: 

https://www.civicuk.com/ ) 

Ουγγαρία  (Budapest Organisation of Konszenzus 

Foundation: http://www.konszenzus.org/en/ ) 

Βουλγαρία: (E-business Academy: https://e-

businessacademy.eu/ ) 

Ελλάδα (Asserted Knowledge: https://www.asserted.eu/ ) 

Σλοβενία (UPI Žalec: https://www.upi.si/ ) 

και Ισπανία (Politeknika Ikastegia Txorierri: 

http://www.txorierri.net/) 

 Φέρνουμε ποικίλη τεχνογνωσία στο έργο και μοιραζόμαστε ένα κοινό 

πάθος για τη δημιουργία καινοτόμου και χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού 

προκειμένου να ενδυναμώσουμε τους άλλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project Number: 2020-1-UK01-KA204-078896 
 

Η πρόοδός μας 

Μια εκτενής έρευνα σχετικά με τις προτιμήσεις των εργοδοτών κατά τη 

διαδικασία πρόσληψης σε όλες τις χώρες εταίρους ήταν η βάση, το 

πρώτο βήμα για την προετοιμασία του πλαισίου των προσωπικών 

ικανοτήτων επωνυμίας. Ερευνήσαμε τα 5 μεγάλα βασικά 

χαρακτηριστικά (Άνοιγμα στην εμπειρία, Ευσυνειδησία, Εξωστρέφεια, 

Συμφορά, Νευρωτισμός) και ήπιες δεξιότητες για προσωπική επωνυμία, 

καθώς θα θέλαμε να διασφαλίσουμε ότι οι μαθητές ολοκληρώνουν με 

επιτυχία το εκπαιδευτικό υλικό, μαθαίνουν πράγματα σημαντικά για 

αυτούς και επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Προετοιμάσαμε 

στρατηγικές και δράσεις κατάρτισης για επιλεγμένες ήπιες δεξιότητες: 

Διαχείριση χρόνου, Αυτοέλεγχος, Ηγεσία, Εργασιακή ηθική, Δεξιότητες 

Οργάνωσης, Προσαρμογή στις αλλαγές, Υπευθυνότητα, 

Προορατικότητα, Επίλυση Προβλημάτων, Ακρίβεια ή λεπτομέρεια- 

προσανατολισμός και Επικοινωνία. Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό, λοιπόν, 

περιλαμβάνει όλες τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που είναι 

απαραίτητες για την ανάπτυξη μιας προσωπικής μάρκας και βασίζεται 

στα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών. Επιπλέον, προκειμένου να 

προετοιμάσουν με επιτυχία το Personal Branding Genie, οι συνεργάτες 

διατύπωσαν το Πλαίσιο Επιτεύγματος δεξιοτήτων PBRAND4ALL ως τη 

βάση για την προσφορά άτυπης αναγνώρισης σε μαθητές που έχουν 

ολοκληρώσει με επιτυχία όλες τις κάρτες δράσης από το Προσωπικό 

Branding Genie. 

 

https://www.civicuk.com/
http://www.konszenzus.org/en/
https://e-businessacademy.eu/
https://e-businessacademy.eu/
https://www.asserted.eu/
https://www.upi.si/
http://www.txorierri.net/


 

 

Εργασία προς την κατεύθυνση των αποτελεσμάτων του 

έργου 

Η διαδικτυακή συνάντηση συνεργατών, η οποία είναι μπροστά μας σύντομα, θα καθορίσει το 

διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο «Personal Branding Genie» - παρέχοντας εξατομικευμένες 

διαδρομές εκπαίδευσης σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν την προσωπική τους επωνυμία. Οι 

μαθητές μετά τον καθορισμό των προσωπικών τους χαρακτηριστικών θα μπορούν να ακολουθούν το 

εξατομικευμένο μαθησιακό περιεχόμενο, το οποίο θα τους παρέχει τις δεξιότητες που απαιτούνται 

για να δημιουργήσουν την προσωπική τους επωνυμία και να φτάσουν στη σωστή αγορά. 

 

 

 

Ακολουθήστε μας: 

 Facebook: https://www.facebook.com/pbrand4all  

 Twitter: https://twitter.com/PBRAND4ALL 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/71241529/  

Website: https://pbrand4all.eu/  

 

https://www.facebook.com/pbrand4all
https://twitter.com/PBRAND4ALL
https://www.linkedin.com/company/71241529/
https://pbrand4all.eu/

