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Προωθήστε τις επαγγελματικές σας δεξιότητες με Open 
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https://www.youtube.com/channel/UCh0E4B-O0QxfTbPeukZplJg
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https://softskills4.eu/
https://academy-softskills4.eu/
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο πιο σχετικός σκοπός του IO5 είναι να προσαρμόσει τα αποτελέσματα του έργου που αναπτύχθηκαν 

προηγουμένως στις ανάγκες των μεταναστών και των ευάλωτων ατόμων. Λόγω του ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών τους και των εμποδίων τους στη διαδικασία μάθησης / αναζήτησης εργασίας, 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία καθοδήγησης σε αυτές τις ομάδες. 

Σύμφωνα με αυτήν την προϋπόθεση, οι ακόλουθες οδηγίες βασίζονται σε ανατροφοδοτήσεις και 

συστάσεις για βελτιώσεις που συλλέγονται καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής του έργου. 

Τα ηλεκτρονικά εργαλεία και το Open badges Eco-system που αναπτύχθηκε, μόλις προσαρμοστούν 

στις ανάγκες των μεταναστών θα είναι υψηλής ποιότητας και ελεύθερα προσβάσιμα στην 

πλατφόρμα του έργου, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για όλους τους οργανισμούς που 

συμμετέχουν σε συνεργασία με τους μετανάστες. Επιπλέον, τα προϊόντα SoftSkills4EU θα μπορούσαν 

να είναι χρήσιμα σε κέντρα προσφύγων και ως συμβολή σε άλλα παρόμοια έργα που ασχολούνται 

με το ζήτημα των μεταναστών. 

Το παραδοτέο, όπως αναμενόταν, στηρίζεται στην παραγωγή ενός συνόλου αλλαγών και 

εφαρμογών που θα γινόταν στην πλατφόρμα e-learning που αναπτύχθηκε από την κοινοπραξία. 

Προκειμένου να αναπτυχθούν οι πιο λεπτομερείς οδηγίες για τις προαναφερθείσες αλλαγές, κρίθηκε 

απαραίτητο να ζητηθεί η γνώμη των Συμβουλευτικών Οργάνων, τα οποία αποτελούνται από 

εμπειρογνώμονες στην εκπαίδευση, μεταφορά δεξιοτήτων, κοινωνική ένταξη, μετανάστευση, 

κοινωνιολογία κ.λπ. 

Κάθε εταίρος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ρώτησε ένα εξωτερικό μέλος εμπειρογνωμόνων του 

συμβουλευτικού οργάνου (ένα ανά χώρα εταίρο) σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της 

πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης, με ιδιαίτερη προσοχή στη χρήση του περιεχομένου από 

μετανάστες και άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. 

Επιπλέον, ζητήθηκε από εμπειρογνώμονες να παρέχουν προτάσεις για την επίλυση κρίσιμων 

ζητημάτων προκειμένου να καταρτίσουν κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των 

απαραίτητων αλλαγών. 

Υπό αυτήν την έννοια, τα πιο σχετικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη πρέπει να είναι τα ακόλουθα: 

• Η τυπική εκπαίδευση συχνά δεν παρέχει δεξιότητες σημαντικές για την απασχόληση, παρά την 

υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας για τέτοιες πρακτικές ικανότητες. 

 

• Από την άλλη πλευρά, η μη τυπική μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντική για την ενίσχυση της 

δημιουργικότητας και της καινοτομίας των νέων στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη και ταχέως 

μεταβαλλόμενη αγορά, με γνώμονα την πρόοδο της πληροφορικής βιομηχανίας. 

• Η απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους νέους μετανάστες και τα άτομα με μειονεκτικό 

υπόβαθρο στην προσπάθειά τους να συνδημιουργήσουν λύσεις που τους δίνουν πρόσβαση στην κοινωνία 

και ασκούν την ιθαγένεια - αυτά είναι τα ζητήματα που τους επηρεάζουν άμεσα. 
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• Η μετανάστευση είναι ένα σημαντικό ζήτημα όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα, αλλά και για τις αγορές εργασίας 

των χωρών προέλευσης, προορισμού και διέλευσης. 

• Η αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης μπορεί να είναι ένα μέσο για την επιτυχημένη ανταπόκριση 

στις ανάγκες προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 

• Συνοπτικά, οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μετανάστες περιλαμβάνουν την υπο 

εκμετάλλευση δεξιοτήτων που έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη κατάρτισης και, επιπλέον, ευκαιριών 

απασχόλησης. 

Επιπλέον, αυτές οι οδηγίες περιλαμβάνουν μαρτυρίες από μετανάστες που εμπλέκονται στις 

δραστηριότητες του έργου που μοιράστηκαν ευγενικά αυτό που βίωσαν στη χρήση της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και του εκπαιδευτικού υλικού. 

ΚΥΡΙΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

 

Οι ειδικοί υπογράμμισαν τη σημασία και τη σχέση μεταξύ δεξιοτήτων, απασχόλησης και 

ένταξης νέων μεταναστών στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά. 

Υπό αυτήν την έννοια, τα πιο σχετικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη πρέπει να είναι 

τα ακόλουθα: 

 

• Η τυπική εκπαίδευση συχνά δεν παρέχει δεξιότητες σημαντικές για την απασχόληση, παρά 

την υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας για τέτοιες πρακτικές ικανότητες. 

• Η μη τυπική μάθηση είναι εξαιρετικά σημαντική για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και 

της καινοτομίας των νέων στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη και ταχέως μεταβαλλόμενη 

αγορά, με γνώμονα τις εξελίξεις στον κλάδο της πληροφορικής. 

• Η απόκτηση τέτοιων δεξιοτήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους νέους μετανάστες και τα 

άτομα με μειονεκτικό υπόβαθρο στην προσπάθειά τους να συνδημιουργήσουν λύσεις που 

τους δίνουν πρόσβαση στην κοινωνία και ασκούν την ιθαγένεια - αυτά είναι τα ζητήματα που 

τους επηρεάζουν άμεσα. 

• Η μετανάστευση είναι ένα σημαντικό ζήτημα όχι μόνο για τα ίδια τα άτομα, αλλά και για τις 

αγορές εργασίας των χωρών προέλευσης, προορισμού και διέλευσης. 

• Η αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης μπορεί να είναι ένα μέσο για την 

επιτυχημένη ανταπόκριση στις ανάγκες προσφοράς και ζήτησης εργασίας. 

• Συνοπτικά, οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μετανάστες περιλαμβάνουν 

την υποεκμετάλλευση δεξιοτήτων, με αποτέλεσμα την έλλειψη κατάρτισης και, επιπλέον, 

ευκαιριών απασχόλησης. 



 

 

 

 IO5|page 6 from 10 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τα σχόλια που υποβλήθηκαν από τους ειδικούς, η πλατφόρμα είναι ήδη φιλική προς τον χρήστη 

τόσο για τα τεχνικά όσο και για τα γραφικά χαρακτηριστικά της (π.χ. εικονίδια και σύμβολα μέσα στο υλικό), 

διευκολύνοντας τους μετανάστες να κατανοήσουν το περιεχόμενο και τις δεξιότητες που καλύπτονται από τις 

ενότητες. Οι δεξιότητες για την αγορά εργασίας και, επιπλέον, τα σενάρια και οι δραστηριότητες είναι εξαιρετικοί 

τρόποι για τους μαθητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις που έμαθαν στην πράξη. 

Σημειώνεται ότι, οι μετανάστες και τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες μπορεί να χρειαστούν πρόσθετη 

βοήθεια και κάποια καθοδήγηση για να εγγραφούν και να επεξεργαστούν την πλατφόρμα αρχικά επειδή δεν 

μπορούσαν να καταλάβουν καλά τα αγγλικά ή την επίσημη γλώσσα της χώρας της τρέχουσας κατοικίας τους. 

Θα ήταν επίσης σημαντικό να αναπτυχθούν σύντομες κατευθυντήριες γραμμές για μέντορες και συμβούλους 

για την υποστήριξη των μεταναστών σε διαδικασίες που σχετίζονται με την εγγραφή και την εγγραφή 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

«Είχα την ευκαιρία να μάθω περισσότερα για το πρόγραμμα Softskills4EU στη Διεθνή Έκθεση 

«Εκπαίδευση και Καριέρα» της Κύπρου, όπου συμμετείχε το Κέντρο Emphasys. Βρήκα το θέμα πολύ 

χρήσιμο για κάποιον που θέλει να αναπτύξει τις δεξιότητές του και να ενταχθεί στην αγορά εργασίας 

και επίσης πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε ήταν απλή και τα εικονίδια που 

χρησιμοποιήθηκαν διευκόλυναν την ανάγνωση του υλικού. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτήν 

την ευκαιρία να μάθω περισσότερα για αυτό το φανταστικό πρόγραμμα! » 

Shey Vitalis Mbunkur - Καμερούν 
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ ΚΑΙ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ 

Σύμφωνα με όσα έχουν προταθεί, ακολουθήστε εδώ τέσσερα σχετικά στοιχεία τα οποία, εάν 

παρατηρηθούν από μέντορες και συμβούλους στην υποστήριξη των μεταναστών κατά τη χρήση της 

πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης SoftSkill4EU, θα πρέπει να είναι καθοριστικής σημασίας για την 

αύξηση της προσβασιμότητας της πλατφόρμας και, επιπλέον, στην ποιότητα του η ίδια η μαθησιακή 

διαδικασία: 

 

- Συμβουλές / βοήθεια / οδηγίες προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εγγραφής για χρήστες 

χωρίς εμπειρία στη χρήση της φόρμας εγγραφής / σύνδεσης 

 

Η διαδικασία εγγραφής είναι το μέτωπο της πλατφόρμας. Συχνά είναι η πρώτη ουσιαστική 

αλληλεπίδραση που θα έχουν οι αιτούντες μας με εμάς και το έργο μας. Η διαδικασία πρέπει να είναι 

ανώδυνη, γρήγορη και απρόσκοπτη. 

Υπό αυτήν την έννοια, οι μέντορες και οι σύμβουλοι πρέπει να είναι έτοιμοι να εξηγήσουν στους 

μετανάστες που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στα μαθήματά μας πώς να ξεπεράσουν ζητήματα και 

προβλήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία εγγραφής. 

 

- Γλωσσική βοήθεια για ομιλητή που δεν ξέρει οποιασδήποτε από τις γλώσσες της πλατφόρμας 

Ενώ το περιεχόμενο είναι ήδη διαθέσιμο σε 6 γλώσσες (αγγλικά, σλοβενικά, ολλανδικά, ιταλικά, 

κροατικά και ελληνικά), θα πρέπει να είναι χρήσιμο για τους μέντορες και τους συμβούλους να είναι 

ικανοί σε άλλες γλώσσες που δεν παρέχονται στην πλατφόρμα προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

υλοποίηση για αυτούς που θέλουν να εγγραφούν στα ηλεκτρονικά μαθήματα παρόλο που δεν είναι 

ομιλητές μιας από τις προαναφερθείσες γλώσσες. 

 

- Απλοποιημένο κείμενο που θα χρησιμοποιηθεί ως περιγραφή για κάθε ενότητα και θα 

χρησιμοποιηθεί επίσης ως γρήγορη εισαγωγή στα θέματα των μαθημάτων 

Εάν χρησιμοποιηθεί ως προκαταρκτική περιγραφή για κάθε ενότητα της πλατφόρμας, σύντομο και 

απλοποιημένο κείμενο θα εξασφαλίσει καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου για ένα μη εγγενή 

ομιλητή. 

 

- Ενημέρωση σχετικά με το τι είναι τα Open-Badges και πώς να το χρησιμοποιήσετε 
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Καθώς η υιοθέτηση της ψηφιακής μάθησης αυξάνεται με τακτούς ρυθμούς, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί 

φορείς τεκμηριώνουν την άτυπη εκπαίδευση πιο εμπλεκόμενα μέσω διαπιστευτηρίων. Τα digital 

bagdes γίνονται ο προτιμώμενος τρόπος αναγνώρισης προσόντων, μονάδων μελέτης που 

εστιάζουν σε δεξιότητες ή ικανότητες και πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργοδότες αποδέχονται 

όλο και περισσότερο τα badges ως μέσο αξιολόγησης δυνητικών εργαζομένων. Υπό αυτήν την 

έννοια, θα πρέπει να είναι απαραίτητοι οι σύμβουλοι και οι σύμβουλοι να είναι ενημερωμένοι και έτοιμοι 

να ενημερώσουν τους μετανάστες σχετικά με το σύστημα Open-Badges και τον τρόπο χρήσης του. 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

Έφτασα στην Κροατία όχι ως οικονομικός μετανάστης ή αιτών άσυλο, αλλά ως κάποιος που 

ακολουθούσε την καρδιά της. Μέχρι τη στιγμή που μετακόμισα εδώ για γάμο, είχα ήδη περάσει το 

ένα τέταρτο της ζωής μου ζώντας στο εξωτερικό ως φοιτητής ή / και εργαζόμενος, οπότε το να είμαι 

ξένος δεν ήταν πραγματικά ξένο συναίσθημα για μένα. Ωστόσο, όπως γνώριζα από προηγούμενες 

εμπειρίες όταν μετακόμισα στο εξωτερικό, παρέμειναν ακόμη πολλά εμπόδια που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν, κυρίως όσον αφορά την εκμάθηση της γλώσσας και την ένταξη στον τοπικό 

πολιτισμό. 

Όπως συμβαίνει συνήθως, υπάρχουν κάποιες δεξιότητες που μπορούν εύκολα να μεταφερθούν 

από τη μια χώρα στην άλλη. Αυτές είναι συνήθως οι τεχνικές, ποσοτικές δεξιότητες που είναι 

αμετάβλητες ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία βρίσκεστε αυτήν τη στιγμή - ένα συν ένα θα 

ισούται πάντα με δύο, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε. Αλλά μπορείτε να είστε μαθηματική 

ιδιοφυΐα σε όλο τον κόσμο και να λειτουργείτε καλύτερα σε ένα μέρος σε σχέση με το άλλο. Γιατί 

συμβαίνει αυτό; Δεν πρέπει να είναι ακριβώς το αντίθετο, να μεταφέρετε τις δεξιότητές σας μαζί σας 

όπου κι αν πάτε; 

Και τότε υπάρχουν οι «άλλες» δεξιότητες, οι οποίες θα σας κάνουν να καταλάβετε τον τοπικό 

πολιτισμό καλύτερα, να ταιριάξετε και να δώσετε τον πιο παραγωγικό εαυτό σας στο περιβάλλον. 

Μπορούν να είναι αόριστες κατά καιρούς (πώς μετράτε την καινοτομία, την κριτική σκέψη, επειδή δεν 

είναι καλά καθορισμένες και μπορούν να μεταδοθούν από τη μια χώρα στην άλλη και να 

προσαρμοστούν στις ιδιοσυγκρασίες της. Ποιων ρωτάτε; Πόσες φορές ζητάτε μια εξήγηση πριν 

γίνει πάρα πολύ; 

 

Εδώ ήταν που η πλατφόρμα SoftSkills ήταν χρήσιμη για μένα. Για πρώτη φορά υπήρχε ένα μέρος 

που θα μπορούσα να μάθω από το οποίο μου επέτρεψε να έχω τόση αυτοπεποίθηση και να 

νοιώθω άνετος με τις δικές μου απαιτήσεις. Μου άρεσε ιδιαίτερα ο σχεδιασμός που είναι τόσο 

φιλικός προς το χρήστη και η δυνατότητα να στραφώ σε αυτό σύμφωνα με το δικό μου 

πρόγραμμα, είτε μέρα είτε νύχτα. Με βοήθησε πάρα πολύ με τις επαγγελματικές μου δεξιότητες και το 

συνιστώ σε όλους να βρεθούν σε μια θέση παρόμοια με τη δική μου. 

Bisera Karanović - Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 
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ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΛΗ 

Το eLearning έχει αποδειχθεί ο γρηγορότερος και ευκολότερος τρόπος μάθησης στον τρέχοντα τρόπο 

εκπαίδευσης. Βελτιώνει τη μάθηση μέσω της υψηλής διατήρησης του μαθησιακού υλικού στη μνήμη, 

του ευέλικτου προγράμματος σπουδών και της ενισχυμένης τεχνολογικής υποστήριξης με 

προσβασιμότητα 24/7. Υπό αυτήν την έννοια, το eLearning μπορεί να βελτιώσει επιτυχώς τις 

μαθησιακές διαδρομές Soft Skills τόσο των μεταναστών όσο και των μη μεταναστών. 

 

Οι μετανάστες, όπως και οι μη μετανάστες, μπορεί να αναρωτιούνται πώς το eLearning βελτιώνει τη 

διαδικασία εκμάθησης Soft Skills (επαγγελματικών δεξιοτήτων). Αυτό οφείλεται στους ακόλουθους 

λόγους: 

 

Καλύτερη διατήρηση του υλικού που έχει μάθει. 

Ό, τι μαθαίνετε χωρίς πίεση κολλάει στο μυαλό σας και παραμένει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Η ηλεκτρονική μάθηση γίνεται μέσω του ευρύτερα χρησιμοποιούμενου μέσου στην εκπαίδευση, την 

τεχνολογία και επομένως επιτρέπει στους μαθητές να αφομοιώσουν εύκολα τις επαγγελματικές τους 

δεξιότητες με πιο αποτελεσματικό τρόπο. 

 

Περισσότερη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευομένων και μεντόρων. 

Με την τεχνολογία να λειτουργεί ως μεσολαβητής, οι μαθητές μπορούν εύκολα να συνδεθούν με 

μέντορες στο διαδίκτυο, να ανταλλάξουν απόψεις και να συμμετέχουν σε συζητήσεις. Η 

συνδεσιμότητά τους με τους μέντορές τους ενισχύεται επίσης από την ευελιξία του χρόνου και την 

ηλεκτρονική υποστήριξη που παρέχεται. 

 

Αυτόνομη μάθηση. 

Τα μαθήματα ηλεκτρονικής εκμάθησης SoftSkills4EU είναι ευέλικτα, έτσι οι μαθητές επιλέγουν αυτό που 

θέλουν για την εκπαίδευσή τους. Καθορίζουν τα μαθήματα σύμφωνα με τις ανάγκες του χρόνου και 

το χρονοδιάγραμμα εργασίας τους. Είναι το ενδιαφέρον του μαθητή το πιο σημαντικό για την 

εκμάθηση ενός μαθήματος. Οι μαθητές παρακινούνται από το δικό τους ενδιαφέρον. Οργανώνουν 

τα χρονοδιαγράμματά τους και λειτουργούν ανάλογα. 
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Βελτιωμένη τεχνολογική υποστήριξη. 

Τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης SoftSkills4EU έχουν σχεδιαστεί με πολλά εργαλεία που επιτρέπουν 

στους μαθητές να το χρησιμοποιήσουν προς όφελός τους. Όχι μόνο η εύκολη πρόσβαση που 

προάγει μια διαδικασία ταχείας μάθησης, αλλά οι μαθητές μπορούν επίσης να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες και να εργαστούν πιο γρήγορα με τα διαθέσιμα εργαλεία 

ηλεκτρονικής μάθησης. Είναι ένα παγκόσμιο περιβάλλον με περισσότερη αλληλεπίδραση, 

συνδεσιμότητα, πρόσβαση σε ερευνητικό υλικό και την καλύτερη τεχνική υποστήριξη. 

 

 

 

 

Κατάλληλο για διαφορετικούς τύπους μαθητών. 

Το πρόγραμμα SoftSkills4EU και το πλαίσιο ικανοτήτων του θα είναι πιο εύχρηστο στο πρόγραμμα 

σπουδών των μαθητών και θα είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους μαθητών. Οι μαθητές 

μπορούν να επιλέξουν την πορεία τους σύμφωνα με τις δεξιότητές τους και τις μαθησιακές τους 

ανάγκες και να την ακολουθήσουν χωρίς μαθησιακά εμπόδια. Μπορούν να προσαρμόσουν τις 

μεθόδους μάθησης σύμφωνα με τους στόχους, τις επιθυμίες και τις δεξιότητές τους. Η βελτιωμένη 

ψηφιακή υποστήριξη θα κάνει το μάθημα πιο προσβάσιμο εισάγοντας εργαλεία που βελτιώνουν και 

διευκολύνουν τη διαδικασία για διαφορετικούς τύπους μαθητών. Το eLearning έχει γίνει ένας από τους 

καλύτερους τρόπους για να διδάξετε μαθητές που δείχνουν ενδιαφέρον για συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

παρά τις άλλες δεσμεύσεις. Υπό αυτήν την έννοια, το Soft Skills προσφέρει ένα επιπλέον πλεονέκτημα 

σε όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τις μη τεχνικές γνώσεις τους. Είναι επίσης γνωστό ότι όταν οι 

μαθητές ενδιαφέρονται για αυτό που μαθαίνουν, αποκτούν καλύτερες δεξιότητες διατήρησης και 

κάνουν θαύματα στα μαθήματά τους. Ομοίως, εάν ένας μαθητευόμενος έχει την ευκαιρία να 

χρησιμοποιήσει την τεχνολογία προς όφελός του, υπερέχει επίσης στη βελτίωση των μαθησιακών 

δεξιοτήτων. 

 

ΜΑΡΤΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 

«Γνώριζα τη σημασία των επαγγελματικών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας, αλλά σκέφτηκα ότι ήταν 

αρκετό να προσδιορίσω στο βιογραφικό μου ότι ήμουν καλός σε δεξιότητες όπως ομαδική εργασία, 

διαχείριση στρες κ.λπ. επειδή δεν ήξερα κανέναν τρόπο να τα πιστοποιήσω. Καθώς ανακάλυψα την 

πλατφόρμα μάθησης που ανέπτυξε η ομάδα του έργου, άρχισα να είμαι περίεργος για τον τρόπο με 

τον οποίο θα μπορούσαν να αναγνωριστούν οι ικανότητές μου. Νομίζω ότι το Open Badges είναι το 

μέλλον! Προτείνω σε όλους να το δοκιμάσουν και να κερδίσουν ένα σήμα. Τα περιεχόμενα είναι πολύ 

προσβάσιμα ακόμα κι αν δεν είστε τόσο καλή στα ιταλικά. 

Salah El Jabbar - Μαρόκο 


