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Νέος Ιστότοπος Γραφείου Διασύνδεσης
Αγαπητοί φοιτητές, Αγαπητές φοιτήτριες,
Αγαπητοί απόφοιτοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Eίμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι από τη Δευτέρα 04.11.2013
ενεργοποιήθηκε ο νέος ιστότοπος (career.eap.gr) του Γραφείου Διασύνδεσης (ΓΔ) του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.), ο οποίος σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την
Ομάδα Έργου του ΓΔ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2007-2013’ του ΕΣΠΑ.
Με κατηγοριοποιημένες τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης με
βάση το τρίπτυχο: Ενημέρωση - Συμβουλευτική - Διασύνδεση και λαμβάνοντας υπόψη το
γεγονός ότι η επικοινωνία με τους φοιτητές και αποφοίτους του Ε.Α.Π. στηρίζεται κατά κύριο
λόγο στην εξ' αποστάσεως υποστήριξη, ο νέος ιστότοπος περιλαμβάνει χρήσιμες
πληροφορίες σε μια σειρά από θέματα όπως: θέσεις εργασίας, υποτροφίες, μεταπτυχιακές
σπουδές, προγράμματα κατάρτισης, ενημερωτικές εκδηλώσεις κ.α.
Πέρα από την ανάρτηση και επικαιροποίηση ενημερωτικού υλικού στις παραπάνω
θεματικές ενότητες, ο ιστότοπος του Γραφείου Διασύνδεσης αποτελεί και μια τράπεζα
πληροφοριών με χρήσιμο υλικό που αφορά:
- ενημέρωση σε θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων,
- συμβουλευτική σε θέματα σταδιοδρομίας, και
- αρθρογραφία σε θέματα εκπαίδευσης και απασχόλησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νέος ιστότοπος του Γραφείου Διασύνδεσης έχει υλοποιηθεί
ακολουθώντας τις προδιαγραφές συμβατότητας ΑμεΑ, όπως αυτές περιγράφονται στα
διεθνώς αναγνωρισμένα σχετικά πρότυπα. Επιπλέον, το χρήσιμο υλικό που έχει αναρτηθεί
στον ιστότοπο έχει ταξινομηθεί με βάση λέξεις-κλειδιά, οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν
βοηθητικά σε σχετικές αναζητήσεις.
Στο επόμενο διάστημα και σε μια προσπάθεια συνεχούς αναβάθμισης των
παρεχόμενων υπηρεσιών, ο ιστότοπος αναμένεται να εμπλουτιστεί με εφαρμογές δυναμικής
αναζήτησης εργασίας, ανάπτυξης ατομικών δεξιοτήτων και αυτοαξιολόγησης.
Προσκαλούμε τους φοιτητές και αποφοίτους τους Ε.Α.Π. να επισκεφθούν τον ιστότοπο
του Γραφείου Διασύνδεσης, θεωρώντας ότι το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του είναι σε
θέση να προσφέρει δυνατότητες για αξιολόγηση και σχεδιασμό της προσωπικής τους
σταδιοδρομίας. Υπενθυμίζουμε δε, ότι πέρα από την πλοήγηση στον εν λόγω ιστότοπο, οι
φοιτητές/απόφοιτοι μπορούν να επικοινωνούν και απευθείας (τηλεφωνικά ή/και διά ζώσης)
με το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης.
Σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση στον ιστότοπο του Γραφείου Διασύνδεσης και καλή
επιτυχία στις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές σας προσπάθειες.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Αθ. Μιχιώτης, Αν. Καθηγητής ΕΑΠ
Επιστημονικός Υπεύθυνος ΓΔ ΕΑΠ
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