
Μετά από οκτώ μήνες από την έναρξη του έργου, πολλές δραστηριότητες
έχουν ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Η πρώτη οριστικοποιημένη δράση, η IO1 Διαδραστική Έκθεση Telegrow,

αφορούσε την πραγματοποίηση έρευνας/μελέτης και ανάλυσης που δίνει
μια σαφή εικόνα της τρέχουσας κατάστασης της τηλεργασίας σε κάθε χώρα
εταίρο και πραγματοποιήθηκε από κάθε εταίρο. Μέσα από μια σειρά
ερωτήσεων προς φοιτητές, εργαζόμενους και εκπαιδευτές ΕΕΚ, με ιδιαίτερη
προσοχή σε άτομα άνω των 50 ετών, σκοπεύουμε να κατανοήσουμε τον
βαθμό ψηφιοποίησης των χρηστών, τη γνώμη τους για τη χρήση της
τεχνολογίας της πληροφορίας στο εργασιακό πλαίσιο και ποιες ψηφιακές
δεξιότητες θεωρούν πιο χρήσιμες στη δουλειά τους.

 

Μετά την δευτερογενή έρευνα και τα ερωτηματολόγια για εκπαιδευόμενους
ΕΕΚ και παρόχους ΕΕΚ, κάθε εταίρος διοργάνωσε επίσης μια τοπική ομάδα
εστίασης με σχετικούς ενδιαφερόμενους, κυρίως διαδικτυακά, για να τους
εξηγήσει το γενικό έργο και να ξεκινήσει μια γόνιμη συζήτηση, όπου
απάντησαν στις ερωτήσεις και μοιράστηκαν εμπειρίες σχετικά με την
εμπειρία που είχαν με την τηλεργασία και τη χρήση των ψηφιακών
τεχνολογιών, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και όλες τις χρήσιμες
στρατηγικές ή συμβουλές ή προτάσεις για να βρουν έναν καλό συμβιβασμό
προικειμένου να ζήσουν καλύτερα.

Το τελικό προϊόν αυτής της δράσης είναι μια χρήσιμη τελική έκθεση
προκειμένου οι δικαιούχοι να λάβουν πληροφορίες και να μάθουν
περισσότερα για την τρέχουσα κατάσταση. Χρησιμοποιώντας έναν
διαδραστικό χάρτη, μπορείτε εύκολα να βρείτε τα αποτελέσματα κάθε
εταίρου χώρας.
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Η δεύτερη δραστηριότητα που προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα, που
ξεκίνησε τον περασμένο Σεπτέμβριο και τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι
το «IO2: How to stay GOLD», ένας εκπαιδευτικός και αρθρωτός οδηγός με
εργαλεία με εγκάρσιες ήπιες δεξιότητες που εφαρμόζονται στην
τηλεργασία με επίκεντρο τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας
και προσωπικής ζωής. Σχετικά με αυτό, κατά τη δεύτερη συνάντηση των
εταίρων που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στις 18-19 Νοεμβρίου 2021,
όλοι οι εταίροι συμμετείχαν στη γενική συζήτηση σχετικά με την
οργάνωση των πέντε θεματικών κεφαλαίων και τις προθεσμίες για την
οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων. Ο οδηγός θα είναι πολύ
κατανοητός χάρη στην παρουσία μιας ενδεικτικής μελέτης περίπτωσης
και ασκήσεων για κάθε κεφάλαιο.

IO2: HOW TO STAY gOLD ΟΔΗΓΟΣ
ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Όσον αφορά τις δραστηριότητες διάδοσης και διάχυσης, όλες οι σχετικές
ειδήσεις, οι δραστηριότητες, τα αποτελέσματα και τα χρήσιμα νέα
βρίσκονται στον επίσημο ιστότοπο του έργου
https://telegrow.erasmus.site/ καθώς και στη σελίδα στο Facebook που
είναι αφιερωμένη στο έργο. Στο μεταξύ, κατά περιόδους όλοι οι εταίροι
ενημερώνουν το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται
στους ιστότοπους των οργανισμών τους ή στις σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης. Επιπλέον, όπως προβλεπόταν, πολλά άρθρα έχουν επίσης
ανέβει στον επίσημο ιστότοπο και στη σελίδα του Facebook
προκειμένου να διαδοθούν τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί
και να εμβαθύνουν και να προωθήσουν κάποιες συζητήσεις για το
συγκεκριμένο θέμα που αφορά την τηλεργασία και τη ζωή.

Ένα γενικό φυλλάδιο έργου έχει εκδοθεί ορθά και επίσης μεταφράστηκε
από τους εταίρους και ανέβηκε στον ιστότοπο:
Μπορείτε να το βρείτε εδώ: https://telegrow.erasmus.site/leaflet/

Μπορείτε επίσης να βρείτε και να ακολουθήσετε τις σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης του έργου:  https://www.facebook.com/TeleGrow-
Enhancing-Teleworking-Skills-for-the-Middle-aged-employees-
106389581610827/?ref=pages_you_manage

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
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Τέλος, οι εταίροι γνώρισαν ο ένας τον άλλον προσωπικά κατά τη
δεύτερη συνάντηση συνεργασίας. Μάλιστα, τον περασμένο
Νοέμβριο, στις 18-19, συναντήθηκαν στο Παρίσι με πολλούς
συμμετέχοντες από 5 ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία,

Πολωνία και Ελλάδα. Ήταν η κατάλληλη αφορμή για να
ανταλλάξουμε διαφορετικές απόψεις και να αξιολογήσουμε το
έργο που έχει ήδη γίνει αλλά, ειδικότερα, να εστιάσουμε την
προσοχή στο μέλλον, να προγραμματίσουμε επόμενες
δραστηριότητες, προθεσμίες και συναντήσεις.
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