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Εισαγωγή 
Το παρόν παραδοτέο, με τίτλο «Πρόταση για ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των 

ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες», εντάσσεται στο πλαίσιο της σύμβασης «Εκπόνηση Έκθεσης 

με θέμα την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων της Κύπρου με χαμηλές 

δεξιότητες». Η σύμβαση, έχει υπογραφεί ανάμεσα στην Enoros Consulting Ltd και το 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στις 29/10/2015, ανατέθηκε δε μετά από ανοικτό 

δημόσιο διαγωνισμό. Σημειώνεται ότι το περιεχόμενο της παρούσας, δεν δεσμεύει την ΕΕ 

για οποιαδήποτε ενέργεια. 

Η σύμβαση εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της Κύπρου για την 

προώθηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων που 

συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το έργο 

συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Βασικός στόχος της σύμβασης, είναι να υποστηρίξει το Σχέδιο Δράσης της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για την προώθηση του Ευρωπαϊκού Θεματολογίου για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 

για τα έτη 2014-15. Συνεπώς, αναμένεται να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους φορείς 

χάραξης πολιτικής σε θέματα βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων, καθώς και για 

οργανισμούς/υπηρεσίες που παρέχουν προγράμματα ενίσχυσης των βασικών δεξιοτήτων των 

ενηλίκων, με στόχο τη βελτίωση, την αναπροσαρμογή ή την παροχή νέων.   
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1. Βασικά ευρήματα και συμπεράσματα από την εννοιολόγηση 

των ‘βασικών δεξιοτήτων’  
 

Στο πλαίσιο του παραδοτέου 1 με τίτλο «Εννοιολόγηση των ‘βασικών δεξιοτήτων’» 

επιχειρήθηκε αρχικά μία αναλυτική χαρτογράφηση των εννοιών των βασικών δεξιοτήτων με 

στόχο όχι μόνο την άρση της σημασιολογικής ετερογένειας που εντοπίζεται στη σχετική 

βιβλιογραφία, αλλά και την επισκόπηση των πρακτικών που εφαρμόζουν οι χώρες στην 

Ευρώπη σχετικά με την ανάπτυξη και την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων του πληθυσμού. 

Ειδικότερα, η μελέτη εστίασε στο πως αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν οι διάφορες χώρες 

την έννοια των βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων, στο κατά πόσο οι βασικές δεξιότητες 

εντάσσονται σε ένα ευρύτερο στρατηγικό ή θεσμικό πλαίσιο για την εκπαίδευση ενηλίκων 

και, τέλος, στο ποια προγράμματα και δράσεις ανάπτυξης ή βελτίωσης των βασικών 

δεξιοτήτων υλοποιούνται. 

 

Επίσης στο παραδοτέο 1 σχολιάστηκαν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των ενηλίκων στην Κύπρο, 

τεκμηριωμένες με βάση πρόσφατα ερευνητικά στοιχεία από έγκριτους φορείς και 

οργανισμούς (ΟΟΣΑ, ΕΕ κ.α.), ενώ παράλληλα δόθηκαν στοιχεία για τα υφιστάμενα 

προγράμματα, τους παρόχους και τις ομάδες στόχου που ωφελούνται από δράσεις 

εκπαίδευσης ενηλίκων στην Κύπρο. 

 

Στη συνέχεια συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα του παραδοτέου 1 σε σχέση με την 

εννοιολόγηση των βασικών δεξιοτήτων και των διαπιστώσεων για τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

των ενηλίκων.  

1.1 Συμπεράσματα για τις «βασικές δεξιότητες» 

Με βάση την παράθεση και τον σχολιασμό των ποικίλων εννοιολογήσεων σε διεθνές, 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο δύναται να σταχυολογηθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Οι βασικές δεξιότητες των ενηλίκων συνιστούν σύγχρονα διαβατήρια για ισότιμη και 

ενεργό συμμετοχή στη σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.   

 Σε επίπεδο πολιτικής δεν συναντάται ένας ενιαίος και κοινά αποδεκτός ορισμός των 

βασικών δεξιοτήτων, κάτι που υποδεικνύει ότι ο όρος αυτός είναι δυναμικός και 

προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις των σύγχρονων 

κοινωνιών.  

 Με βάση τις εφαρμοζόμενες πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων ως βασικές δεξιότητες 

νοούνται συνήθως σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο: 

o Ο εγγραμματισμός (literacy)  

o Ο αριθμητισμός 

o Οι δεξιότητες ΤΠΕ ή ψηφιακή ικανότητα. 

 Ως τέταρτη βασική δεξιότητα συναντάται η χρήση ξένων γλωσσών (πέραν της 

μητρικής γλώσσας) 

 Σε πολλές χώρες η έννοια των βασικών δεξιοτήτων είναι θεσμοθετημένη και σαφώς 

προσδιορισμένη. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις οι βασικές δεξιότητες 
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αντιστοιχίζονται με συγκεκριμένα επίπεδα αναφοράς του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων.  

 Ανεξάρτητα πάντως από το αν η εκπαίδευση ενηλίκων και οι βασικές δεξιότητες είναι 

θεσμοθετημένες, κάθε χώρα υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων τόσο για 

την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων.  

 Κοινό χαρακτηριστικό στις περισσότερες χώρες είναι τα προγράμματα «δεύτερης 

ευκαιρίας» σε ενήλικες με χαμηλά προσόντα (ISCED 1 &2) με στόχο την ολοκλήρωση 

είτε της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είτε της δευτεροβάθμιας. Σε αυτά τα 

προγράμματα έμφαση δίνεται στην απόκτηση δεξιοτήτων εγγραμματισμού και 

αριθμητισμού.  

 Σημαντικός αριθμός προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων υλοποιείται με στόχο την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ (ψηφιακή ικανότητα), και δη όχι μόνο σε άτομα με χαμηλά 

προσόντα, αλλά και σε εργαζόμενους και ανέργους με μεσαία ή υψηλά προσόντα. Σε 

συνδυασμό με το ερευνητικό αντικείμενο του PIAAC η δεξιότητα τεχνολογικού 

αλφαβητισμού ή δεξιότητα ΤΠΕ ή ψηφιακή ικανότητα, αναδεικνύεται σήμερα σε μία 

από τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται τόσο από την κοινωνία όσο και από την 

αγορά εργασίας. 

 Πλείστα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων διευρύνουν το φάσμα των παροχών 

τους  και προσφέρουν μαθήματα για οριζόντιες δεξιότητες όπως: 

o Επικοινωνία 

o Οργανωτικότητα 

o Δεξιότητες Ζωής (life skills)  

o Επίλυση προβλημάτων 

o Ομαδικότητα – συνεργασία με άλλους 

 Επίσης υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων για ανέργους και 

εργαζόμενους με στόχο την ενδυνάμωση δεξιοτήτων σε ΤΠΕ, αλλά και σε θέματα 

ανάπτυξης σχετικών με την απασχολησιμότητα δεξιοτήτων.  

1.2 Βασικές διαπιστώσεις για τις ανάγκες σε βασικές δεξιότητες 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε διαπιστώνονται συγκεκριμένες ανάγκες των ενηλίκων 

στην Κύπρο, οι οποίες δύναται να στοιχειοθετήσουν το πλαίσιο δράσεων και παρεμβάσεων 

για την ανάπτυξη, ενίσχυση ή αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, και με βάση 

τα ευρήματα και τα συμπεράσματα που παρουσιάστηκαν, διαπιστώνονται οι εξής ανάγκες σε 

σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων και τις βασικές δεξιότητες: 

 Το 21,5% των ενηλίκων 25-64 ετών στην Κύπρο έχουν ολοκληρώσει μόνο την 

κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με τον μέσο όρο στην ΕΕ να είναι 25%, 

στοιχείο που τεκμηριώνει την ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων «δεύτερης 

ευκαιρίας» με στόχο την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων. 

 Η συμμετοχή των ενηλίκων στην Κύπρο σε προγράμματα διά βίου μάθησης ανέρχεται 

στο 6,9% για το 2014, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 10,7%. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι το 2008 το ποσοστό αυτό στην Κύπρο είχε φτάσει το 8,5%, έκτοτε όμως 
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και με αφορμή την οικονομική κρίση, βαίνει μειούμενο, υποδεικνύοντας την ανάγκη 

αύξησης της συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση.  

 Σε σύγκριση με άλλες χώρες της ΕΕ, η Κύπρος φαίνεται να έχει αναπτύξει 

προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων, τα οποία δεν ορίζουν σημαντικές 

προϋποθέσεις συμμετοχής και παρακολούθησης, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο 

την πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους.  

 Οι νέοι ενήλικες διαθέτουν υψηλότερα προσόντα από τους γηραιότερους ενήλικες.   

 Το 20% περίπου των ενηλίκων διαθέτουν χαμηλές δεξιότητες γλωσσικού 

αλφαβητισμού (literacy skills) 

 To 24% περίπου των ενηλίκων διαθέτουν χαμηλές δεξιότητες μαθηματικού 

αλφαβητισμού (numeracy skills) 

 Τεκμαίρεται η ανάγκη ανάπτυξης και βελτίωσης δεξιοτήτων όσον αφορά σε 

δεξιότητες τεχνολογικού αλφαβητισμού. Η έρευνα PIAAC έδειξε ότι σχεδόν ένας 

στους τέσσερις Κύπριους δεν έχει εμπειρία ή βασικές δεξιότητες χρήσης 

ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

ποσοστό διεθνώς και ευρωπαϊκά, το οποίο φτάνει το 14% και 15%, αντίστοιχα.  

 Ανάγκη για βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων στην Κύπρο εντοπίζεται 

βάσει και της χαρτογράφησης των υφιστάμενων υπηρεσιών διά βίου μάθησης τόσο 

στον γενικό πληθυσμό όσο και σε άτομα που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού υπάρχει η ανάγκη 

υλοποίησης προγραμμάτων ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων με στόχο την κοινωνική 

ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση. Οι ομάδες αυτές σταχυολογούνται ως 

εξής: 

o Άνεργοι (άνδρες και γυναίκες) 

o Άτομα με χαμηλά προσόντα 

o Άτομα τρίτης ηλικίας (65+) 

o Άτομα με ειδικές ανάγκες 

o Μετανάστες και επαναπατρισθέντες   

o Φυλακισμένοι 

o Άτομα με ιστορικό εξάρτησης 

o ΑμεΑ αθλητές 

o Άτομα τρίτης ηλικίας 

o Άτομα με ειδικές ανάγκες 

o Καρκινοπαθείς. 

 Πέρα από προγράμματα βασικών δεξιοτήτων για ενήλικες και δη για ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού κρίνεται αναγκαίο να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν 

προγράμματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων όπως πχ. Οργανωτική δεξιότητα, 

Επικοινωνιακή δεξιότητα, Δημιουργικότητα, Συνεργατική Δεξιότητα, Δεξιότητα 

επίλυσης προβλημάτων, Δεξιότητα ηγεσίας κ.λπ.  
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2. Προτεινόμενες δράσεις ενίσχυσης των βασικών δεξιοτήτων 

νέων και  ενηλίκων στην Κύπρο 
Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να προτείνει καταρχήν στοχεύσεις για ενήλικες με 

χαμηλές βασικές δεξιότητες στη βάση της εννοιολόγησης και της διάγνωσης αναγκών του 

Παραδοτέου 1 και δράσεις και τρόπους αξιολόγησης/παρακολούθησής τους.  Με γνώμονα 

την ορθή και ουσιαστική παράθεση προτάσεων κρίνεται σκόπιμο να γίνει ο διαχωρισμός 

ανάμεσα σε συστημικού τύπου δράσεις, που ως στόχο έχουν την προπαρασκευή, 

διαμόρφωση ή βελτίωση του πλαισίου υλοποίησης των δράσεων ενίσχυσης των βασικών 

δεξιοτήτων και σε εν γένει δράσεις παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης και εκπαίδευσης 

ενηλίκων (delivery δράσεις σε ωφελούμενους).  

2.1. Το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 2014-15 

Το γενικότερο πλαίσιο οργάνωσης και υλοποίησης των προτεινόμενων δράσεων ενίσχυσης 

των βασικών δεξιοτήτων ενηλίκων στην Κύπρο ταυτίζεται με τις προτεραιότητες και τις 

στοχεύσεις που πηγάζουν από το Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο για την Εκπαίδευση 

Ενηλίκων 2014-15, το οποίο σε γενικές γραμμές καθορίζει τις εμφάσεις για ευρωπαϊκή 

συνεργασία στις πολιτικές για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-2020.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες συνθήκες σε κάθε κράτος μέλος και σύμφωνα με τις 

εθνικές προτεραιότητες, τα κράτη μέλη καλούνται να εστιάσουν τις δράσεις τους στους 

ακόλουθους τομείς:  

 

Σχήμα 1: Τομείς εστίασης των δράσεων για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2012-2020. 

 

1. Υλοποίηση της δια βίου μάθησης και της κινητικότητας 

2. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 
εκπαίδευσης και της Κατάρτισης 

3. Προαγωγή της ισοτιμίας, της κοινωνικής συνοχής και της 
ενεργού συμμετοχής στα κοινά μέσω της εκπαίδευσης 
ενηλίκων 

4. Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας όσον 
αφορά τους ενηλίκους και το εκπαιδευτικό περιβάλλον 
τους. 

5. Βελτίωση της βάσης γνώσεων για την εκπαίδευση 
ενηλίκων και της παρακολούθησής της 
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Ο στόχος της Πρόσκλησης για το 2014-15 είναι να ενισχύσει δραστηριότητες, οι οποίες να 

ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες και προσόντα στη μάθηση, 

να αυξήσει την επίδραση της μάθησης και να βοηθήσει στην ανάπτυξη των βασικών τους 

δεξιοτήτων. 

2.2. Η διά βίου μάθηση ως ευκαιρία ενίσχυσης βασικών δεξιοτήτων 

Οι ραγδαίες και ουσιαστικές αλλαγές στον τεχνολογικό, επιστημονικό και κοινωνικό τομέα, 

που σηματοδοτούν τη σύγχρονη εποχή, καθιστούν επιβεβλημένη την ανάγκη για 

επικαιροποίηση και διαρκή αναβάθμιση του γνωσιακού κεφαλαίου των πολιτών, 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής 

τους ζωής.  

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ψήφισμά του που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη 

εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2002:C163/1) τονίζει ότι: «η δια βίου μάθηση 

πρέπει να καλύπτει την εκπαίδευση από την προσχολική ηλικία έως την περίοδο μετά τη 

συνταξιοδότηση, καθώς και όλο το φάσμα των επίσημων, των ανεπίσημων και των άτυπων 

μορφών μάθησης. Ως δια βίου μάθηση νοείται κάθε δραστηριότητα που αναλαμβάνεται καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ζωής, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων σε μια προοπτική ατομικής ανάπτυξης, συνδεόμενη με την απασχόληση».  

Στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, η Εκπαίδευση Ενηλίκων αφορά οποιαδήποτε μαθησιακή 

διαδικασία ή πρόγραμμα σκόπιμα σχεδιασμένο από κάποιον εκπαιδευτικό φορέα, για να 

ικανοποιεί οποιαδήποτε ανάγκη κατάρτισης ή ενδιαφέρον, που ενδέχεται να 

πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου που έχει υπερβεί την 

ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Η «σφαίρα» της, επομένως, καλύπτει μη 

επαγγελματικές, επαγγελματικές, γενικές, τυπικές και μη τυπικές σπουδές, καθώς επίσης και 

την εκπαίδευση που έχει συλλογικό, κοινωνικό σκοπό (ΟΟΣΑ 1977).  

Ο Κόκκος (1999, σελ. 33) χαρακτηριστικά αναφέρει ότι: «η εκπαίδευση ενηλίκων είναι η 

παροχή σχεδιασμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων σε ώριμα άτομα με κριτήρια την 

υπευθυνότητα και την κοινωνική τους εμπειρία». Παράλληλα, ο συναφής όρος «δια βίου 

εκπαίδευση» αναφέρεται σε «οποιαδήποτε μορφή συστηματικής εκπαίδευσης, η οποία έχει 

μια ανθρωπιστική βάση και στοχεύει στη μόρφωση του ενήλικα, η οποία μπορεί να λάβει 

χώρα σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής του (Jarvis, 2004). Η δια βίου εκπαίδευση αποτελεί 

σήμερα βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου γιατί συνδέεται με τις ανάγκες 

της διαρκώς μεταβαλλόμενης και εξελισσόμενης αγοράς εργασίας και τις οικονομικές 

αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η διά βίου μάθηση, αν και συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων 

των ατόμων, ειδικά δε αυτών που διαθέτουν χαμηλά προσόντα και ως εκ τούτου είναι πιο 

πιθανό να είναι άνεργα, σε εργασίες με χαμηλές αμοιβές ή απειλούμενα από τον κίνδυνο 

φτώχειας, η υποδοχή και ενσωμάτωσή της στα κράτη της Ευρώπης ποικίλει, διαμορφώνοντας 

με αυτόν τον τρόπο μια εικόνα ετερογενή. Αυτό που μπορεί όμως να ξεχωρίσει και να 

αποτελέσει σε αυτό το πλαίσιο σημείο αναφοράς για την πρόταση δράσεων ενίσχυσης των 
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βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση ενηλίκων στις 

Σκανδιναβικές Χώρες, όπου εντοπίζονται τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:1 

 Μικρό «χάσμα κατάρτισης»: χαμηλό ποσοστό των ατόμων ισχυρίζονται ότι δεν 

διαθέτουν την κατάρτιση που απαιτείται για την εργασιακή τους ζωή. 

 Μικρό «χάσμα προσόντων»: όσοι ισχυρίζονται ότι διαθέτουν την απαιτούμενη 

κατάρτιση για την εργασία τους, έχουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να την 

υποστηρίξουν.  

 Υψηλό ποσοστό ατόμων που συμμετείχαν πρόσφατα σε προγράμματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. 

 Ένα μεγάλο ποσοστό επιβεβαιώνει ότι δεν υπήρχαν εμπόδια στο να συμμετάσχουν σε 

αυτά τα προγράμματα διά βίου μάθησης. 

 Μόνο ένα μικρό ποσοστό των ατόμων υποστηρίζει ότι δεν έχει κανένα κίνητρο να 

συμμετάσχουν σε αυτά.  

Ανεξάρτητα, από τα επιμέρους στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες μέτρησης της διά βίου 

μάθησης,  αυτό που τεκμαίρεται από το υποδειγματικό παράδειγμα των Σκανδιναβικών 

Χωρών και μπορεί στη συνέχεια να αξιοποιηθεί στη διατύπωση προτάσεων και δράσεων, 

είναι ότι για να είναι επιτυχές, αποτελεσματικό και ελκυστικό ένα σύστημα εκπαίδευσης 

ενηλίκων απαιτούνται προπαρασκευαστικές ενέργειες, αλλά και συστημικές παρεμβάσεις, 

όπως:  

 Η διάγνωση εκπαιδευτικών αναγκών,  

 η σύνδεση των παρεχόμενων προγραμμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας  

 η παροχή κινήτρων στους ενήλικες για συμμετοχή σε υπηρεσίες διά βίου μάθησης 

 η άρση των όποιων εμποδίων πρόσβασης και συμμετοχής των ατόμων στη διά βίου 

μάθηση 

Με βάση αυτές τις παραδοχές, αλλά αξιοποιώντας παράλληλα την καταγραφή των 

προγραμμάτων υφιστάμενων δράσεων που απευθύνονται στους ενήλικες με χαμηλές βασικές 

δεξιότητες στην Κύπρο (π.χ. τι είδους προγράμματα έχουν ήδη αναπτυχθεί), προτείνονται στη 

συνέχεια συγκεκριμένες δράσεις συστημικού τύπου και δράσεις με άμεσους αποδέκτες – 

ωφελούμενους τους ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες.  

2.3. Προτάσεις για Συστημικές Παρεμβάσεις 

Αντικείμενο των συστημικών παρεμβάσεων είναι η προπαρασκευή ή  βελτίωση του πλαισίου 

σχεδιασμού, οργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων ενίσχυσης βασικών δεξιοτήτων των 

ενηλίκων στην Κύπρο. Οι παρεμβάσεις αυτές διακρίνονται σε θεσμικό, οργανωτικό, 

διοικητικό και κανονιστικό επίπεδο και ως στόχο έχουν την ενίσχυση της 

αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών προς τους ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες.  

 

                                                             
1 Βλ. Giddens, Anthony (2008): Η Ευρώπη στην Παγκόσμια Εποχή. Αθήνα. Σελ. 27-28. 



Πρόταση για ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες 

Enoros Consulting Ltd                                                                                                                      σελ. 10 

Συστημική Παρέμβαση 1:  Εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και 

την οριοθέτηση των βασικών δεξιοτήτων  

Το Υπουργείο Παιδείας συνέταξε και δημοσίευσε το 2014 την Εθνική Στρατηγική για τη Διά 

Βίου Μάθηση 2014-2020. Το κείμενο αυτό έρχεται να απαντήσει στις προκλήσεις της 

κυπριακής κοινωνίας και οικονομίας με ορίζοντα την Ευρώπη 2020 και τους στόχους που 

έχουν τεθεί.  Ένας βασικός άξονας προτεραιότητας της εν λόγω Στρατηγικής προωθεί την 

ενίσχυση της πρόσβασης και συμμετοχής όλων στη Διά Βίου Μάθηση και αναγνώριση των 

αποτελεσμάτων της. Ωστόσο, με βάση και την καταγραφή της ευρωπαϊκής εμπειρίας (βλ. 

Παραδοτέο 1) διαπιστώνεται η ανάγκη εκπόνησης μιας ενιαίας και συνεκτικής Εθνικής 

Στρατηγικής για την Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κύπρο, όπου θα οριοθετείται η έννοια των 

βασικών δεξιοτήτων και θα προδιαγράφονται τα προγράμματα, τα μέσα, τα πρότυπα και τα 

συστήματα που θα υποστηρίζουν την υλοποίηση των κατάλληλων δράσεων.  

Η στρατηγική αυτή δύναται να διαφοροποιεί τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων σε 

προγράμματα γενικής επιμόρφωσης ενηλίκων και σε προγράμματα ενίσχυσης των βασικών 

δεξιοτήτων των ενηλίκων που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, δίνοντας 

έμφαση στις βασικές δεξιότητες (εγγραμματισμός, αριθμητισμός, ψηφιακή ικανότητα). 

 

Συστημική Παρέμβαση 2:  Ενίσχυση της δημοσιότητας των προγραμμάτων  εκπαίδευσης 

ενηλίκων  

Όπως προκύπτει και από την έρευνα PIAAC και από την Έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη η 

δημοσιότητα και προβολή στο πλαίσιο της υλοποίησης προγραμμάτων διά βίου μάθησης και 

ειδικότερα εκπαίδευσης ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και 

εντάσσεται στο πεδίου του εντοπισμού και προσέγγισης των ομάδων στόχου. Προτείνεται να 

αυξηθούν τα σημεία ενημέρωσης των ομάδων-στόχος, ώστε να ενημερώνονται για τα οφέλη 

της διά βίου μάθησης και τις υφιστάμενες ευκαιρίες. Αναγνωρίζοντας ότι οι ενήλικες με 

χαμηλές δεξιότητες και αυτοί που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού 

συνήθως διαθέτουν περιορισμένη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και χαμηλές δεξιότητες χρήσης 

ΤΠΕ, συνιστάται οι δράσεις ενημέρωσης και δημοσιότητας να μην εξαντλούνται στην 

προώθηση υλικού και ειδήσεων σε διαδικτυακές πύλες και πλατφόρμες, αλλά να είναι και σε 

έντυπη μορφή και δη σε σημεία, τα οποία είναι εύκολα προσβάσιμα και τακτικά επισκέψιμα 

από ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες. Η συνεργασία και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κρίνεται σκόπιμη προς αυτήν την κατεύθυνση.  

 

Συστημική Παρέμβαση 3:  Ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης 

Η ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης προτείνεται να βασίζεται στα εμπειρικά 

αποτελέσματα για τις ομάδες στόχου, αξιοποιώντας τα ευρήματα και τις προτάσεις από την 

έρευνα PIAAC και το Δίκτυο Ευρυδίκη και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του πληθυσμού. 

Σε κάθε περίπτωση τα προγράμματα εκπαίδευσης θα πρέπει να διατυπώνουν και να ορίζουν 
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Συστημική Παρέμβαση 3:  Ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης 

τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα (learning outcomes) σε άμεση συνάφεια και 

συσχέτιση με τα αντίστοιχα επίπεδα αναφοράς και τους αντίστοιχους περιγραφικούς δείκτες 

(level descriptors) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων. Επίσης τα προγράμματα εκπαίδευσης 

είτε πρόκειται για προγράμματα παροχής δεύτερης ευκαιρίας για την ολοκλήρωση της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης είτε για προγράμματα ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων στο 

πλαίσιο τη διά βίου μάθησης θα πρέπει να είναι ευέλικτα, προσβάσιμα και ελκυστικά για 

τους ενήλικες. Τα προγράμματα εκπαίδευσης συνιστάται να μην είναι «κλειστού τέλους», 

αλλά να συνδέονται και οδηγούν σε περαιτέρω επιλογές εκπαίδευσης, ενισχύοντας με αυτόν 

τον τρόπο τη διαπερατότητα του συστήματος διά βίου μάθησης. 

 

Συστημική Παρέμβαση 4:  Πλήρης ενεργοποίηση και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου  
Προσόντων και εξειδίκευση των βασικών δεξιοτήτων στα επίπεδα αναφοράς 1,2 και 3. 

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της Κύπρου αποτελεί ένα μεταρρυθμιστικό εργαλείο για τον 

χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, το οποίο προωθεί την αναγνώριση και 

πιστοποίηση προσόντων, την κινητικότητα των ατόμων στα συστήματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης, τη διά βίου μάθηση εν γένει καθώς και την ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ 

εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Ήδη τον Ιούνιο 2014 παρουσιάστηκε η πρώτη Έκθεση 

Αντιστοίχισης με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.  

Για την ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων των ενηλίκων, ειδικά αυτών με χαμηλές δεξιότητες, 

απαιτείται η πλήρης ενεργοποίηση και εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, το οποίο 

πέρα από την χαρτογράφηση των υφιστάμενων τίτλων σπουδών και παρόχων εκπαίδευσης 

και κατάρτισης στην Κύπρο, θα διευκολύνει την κινητικότητα ανάμεσα σε διαφορετικά 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και θα παρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης 

προσόντων από διαφορετικούς παρόχους, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη διά βίου 

μάθηση. Απαιτούμενη ενέργεια, η οποία συνδέεται με την Συστημική Παρέμβαση 3 

«Ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης» είναι η κατάταξη των παρεχόμενων 

τίτλων σπουδών στα επίπεδα αναφοράς του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και η αντιστοίχισή 

τους με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.  

Στο πλαίσιο αυτό οι βασικές δεξιότητες προτείνεται να εξειδικευθούν σε κάθε ένα από τα 

επίπεδα αναφοράς 1,2 και 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, ώστε να διαφοροποιούνται 

ανά εκπαιδευτική βαθμίδα (πχ. βασικές δεξιότητες για Δημοτικό, για Γυμνάσιο και για 

Λύκειο).  
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Συστημική Παρέμβαση 5:  Εφαρμογή των αρχών και διαδικασιών του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 
Κατάρτισης (ECVET) 

Το ECVET, European Credit system for Vocational Education & Training, αποτελεί  ένα σύστημα 

για την αναγνώριση, συγκέντρωση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων (credits) στον χώρο 

της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή του ECVET προκύπτει από τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009. 

Για την ενίσχυση της κινητικότητας των εκπαιδευομένων και τη δυνατότητα αναγνώρισης 

προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε διαφορετικά πλαίσια μάθησης (τυπική, μη τυπική και 

άτυπη μάθηση), αλλά και σε διαφορετικές χώρες, η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών για 

βασικές δεξιότητες προτείνεται να ενσωματώνουν πιστωτικές μονάδες. Ειδικά για άτομα από 

ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού η δυνατότητα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων έχει 

πολλαπλά οφέλη όπως: 

 Ευελιξία στην παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης 

 Συσσώρευση πιστωτικών μονάδων από διαφορετικούς παρόχους (σπονδυλωτά 

προγράμματα σπουδών) 

 Βελτίωση της απασχολησιμότητας 

 Δυνατότητα ειδικά για μετανάστες και αλλοδαπούς να αναγνωρίσουν τα προσόντα 

τους και να συνεχίσουν σε άλλες διαδρομές μάθησης 

 Ενίσχυση της διαπερατότητας του συστήματος διά βίου μάθησης (επιλογές για 

παρακολούθηση διαφορετικών προγραμμάτων από διαφορετικούς παρόχους). 

 

Συστημική Παρέμβαση 6:  Επικύρωση τη μη τυπικής και άτυπης μάθησης 

Μια σημαντική ρύθμιση που απαιτείται να θεσπιστεί είναι η ανάπτυξη μηχανισμού 

αναγνώρισης προηγούμενης μάθησης (μη τυπικής και άτυπης). Η εν λόγω ρύθμιση προκύπτει 

από σχετική Σύσταση Συμβουλίου (Δεκέμβριος 2012) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 

επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, σύμφωνα με την οποία τα κράτη – μέλη 

θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα πιστοποίησης προσόντων, με σκοπό να προσφέρουν στους 

ανθρώπους τη δυνατότητα να δείχνουν τι έχουν μάθει εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης — συμπεριλαμβανόμενων των εμπειριών από την κινητικότητα — και να 

αξιοποιούν τις γνώσεις αυτές στη σταδιοδρομία τους και στη συνέχιση της μαθητείας τους. 

Ειδικά για ενήλικες με χαμηλές δεξιότητες ή ενήλικες που δεν έχουν τυπικά προσόντα, αλλά 

διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε ένα επάγγελμα ή ειδικότητα, η ανάπτυξη μηχανισμού 

αναγνώρισης της πρότερης μάθησης θα τους παρέχει μεγάλη ωφέλεια διότι θα οδηγεί σε 

πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.  

Η ανάπτυξη ενός τέτοιου μηχανισμού προτείνεται να ενσωματωθεί στο ήδη λειτουργούν 

Σύστημα Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
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Συστημική Παρέμβαση 6:  Επικύρωση τη μη τυπικής και άτυπης μάθησης 

(ΑνΑΔ).  

 

Συστημική Παρέμβαση 7: Πιστοποίηση τίτλων και διπλωμάτων στο πλαίσιο της 
εκπαίδευσης ενηλίκων 

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, αλλά και ο μηχανισμός 

αναγνώρισης προηγούμενης μάθησης προτείνεται η προώθηση των διαδικασιών 

πιστοποίησης των διπλωμάτων παρακολούθησης των προσφερόμενων προγραμμάτων 

εκπαίδευσης ενηλίκων, π.χ. Επιμορφωτικά Κέντρα, ΚΙΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Ανοικτό 

Σχολείο κ.λπ.. Τα πιστοποιημένα προγράμματα πέρα από τη δυνατότητα που θα παρέχουν 

στους ενήλικες για αναγνώριση των προσόντων που απέκτησαν θα αποτελέσουν ένα 

σημαντικό κίνητρο για αυξημένη συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων και γενικότερα 

διά βίου μάθησης.  

 

Συστημική Παρέμβαση 8:  Ανάπτυξη και θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την Εκπαίδευση 
Ενηλίκων και τη Διά Βίου Μάθηση – δείκτες για άτομα από ευάλωτες κοινωνικά ομάδες  

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση (EQAVET) έχει σχεδιαστεί για να προωθεί τη βελτίωση της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχοντας στις αρχές και σε άλλους φορείς κοινά εργαλεία 

διαχείρισης της ποιότητας επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές ποιότητας, τις δομικές ενότητες και την εργαλειοθήκη δεικτών 

προτείνεται η Ανάπτυξη και θέσπιση πλαισίου ποιότητας για την Εκπαίδευση Ενηλίκων και τη 

Διά Βίου Μάθηση. Η θέσπιση και εφαρμογή πλαισίου ποιότητας θα έχει πολλαπλά οφέλη, 

όπως η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης ενηλίκων, η κοινωνική 

αναγνώριση των εκροών της εκπαίδευσης (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις), η ενίσχυση των 

κινήτρων στους ενήλικες για συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης, κλπ. Μάλιστα, μέσα 

από την εφαρμογή δεικτών για την αξιολόγηση της Εκπαίδευσης Ενηλίκων προτείνονται 

δείκτες με στόχευση σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ώστε να καθίσταται 

αποτελεσματική η παρακολούθηση και αξιολόγηση της συμμετοχής τους και η βελτίωση στις 

βασικές δεξιότητες. Η εργαλειοθήκη του EQAVET προτείνει για παράδειγμα τους εξής δείκτες: 

 Ποσοστό των συμμετεχόντων στην ΕΕΚ που έχουν ταξινομηθεί ως μειονεκτικές 

ομάδες (σε καθορισμένη περιφέρεια ή σε συγκεκριμένο χώρο απασχόλησης) με βάση 

την ηλικία και το φύλο. 

 Ποσοστό επιτυχίας μειονεκτουσών ομάδων με βάση την ηλικία και το φύλο. 
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Συστημική Παρέμβαση 9:  Σχεδιασμός πολιτικών ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων του 
ενήλικου πληθυσμού 

Για να καλυφθούν οι ανάγκες των ενηλίκων με χαμηλές δεξιότητες προτείνεται να 

σχεδιάζονται εξειδικευμένες και στοχευμένες πολιτικές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες που 

αντιμετωπίζουν καθώς και τις προκλήσεις που κυριαρχούν ή εγκυμονούν στην αγορά 

εργασίας και στην κοινωνία γενικότερα. Οι πολιτικές ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων δέον να 

στηρίζονται σε εμπεριστατωμένα στοιχεία και θεσμικά πλαίσια, ώστε να διαφοροποιούν 

επαρκώς τις ανάγκες και να αναπτύσσουν προγράμματα που προωθούν την ένταξη των 

ατόμων με χαμηλές δεξιότητες σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης. Για παράδειγμα η 

παροχή δεύτερης ευκαιρίας εκπαίδευσης για άτομα χωρίς βασική εκπαίδευση θα πρέπει μεν 

να οδηγεί σε ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών (ISCED2), όμως η οργάνωση του 

προγράμματος και η διάρκειά του θα πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ενηλίκων για 

ευελιξία, εξατομίκευση και περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

 

Συστημική Παρέμβαση 10:  Έμφαση στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες 
εκπαιδευόμενοι 

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη προγραμμάτων και δράσεων ενίσχυσης των βασικών 

δεξιοτήτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα συνήθη προβλήματα και τις δυσκολίες που 

έχουν οι ενήλικες και για αυτές αποθαρρύνονται από τη συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευσης. 

Ειδικά για την Κύπρο η Έκθεση του Δικτύου Ευρυδίκη προσδιορίζει τα βασικά εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι. Ως βασικά εμπόδια και δυσκολίες για την πρόσβαση και τη 

συμμετοχή σε δράσεις ενίσχυσης των δεξιοτήτων στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης οι 

ενήλικες στην Κύπρο αναφέρουν σε ποσοστό: 

 28,4% τις οικογενειακές υποχρεώσεις (ΕΕ μέσος όρος 21,8%), 

 10,2% την ασυμβατότητα με τις επαγγελματικές υποχρεώσεις (ΕΕ μέσος όρος 13,6%), 

 3,5% τις προϋποθέσεις και τα προαπαιτούμενα για συμμετοχή σε προγράμματα (ΕΕ 

μέσος όρος 7,1%). 

Λαμβάνοντας τα ως άνω ευρήματα υπόψη τα προγράμματα ενίσχυσης των βασικών 

δεξιοτήτων προτείνεται να εξυπηρετούν τουλάχιστον τα εξής κριτήρια: 

1. Ευελιξία στο ωράριο του προγράμματος (πρωινά ή απογευματινά μαθήματα, ή 

κυλιόμενο ωράριο). 

2. Απλές διαδικασίες υπαγωγής στο πρόγραμμα χωρίς περιττά δικαιολογητικά και 

δυνατότητα κατά περίπτωση ηλεκτρονικής αίτησης για συμμετοχή. 

3. Τρόπος παρακολούθησης των προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες και τον στόχο 

του προγράμματος, πχ. φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως ή μικτή μέθοδος (blended 

learning). 

4. Εύκολη προσβασιμότητα στον χώρο μάθησης τόσο ως προς την απόσταση από τον 

τόπο κατοικίας των ωφελούμενων όσο και ως προς τις τεχνικές προϋποθέσεις 
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Συστημική Παρέμβαση 10:  Έμφαση στα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ενήλικες 
εκπαιδευόμενοι 

πρόσβασης ειδικά για άτομα με αναπηρία και ειδικές δεξιότητες.  
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2.4. Προτάσεις για προγράμματα ενίσχυσης βασικών δεξιοτήτων  

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές προτάσεις για την υλοποίηση 

στοχευμένων προγραμμάτων με άμεσους αποδέκτες – ωφελούμενους τους ενήλικες με 

χαμηλές δεξιότητες. Ουσιαστικά πρόκειται για δράσεις παροχής υπηρεσιών στον χώρο της 

εκπαίδευσης ενηλίκων.  

 

2.4.1. Προτεινόμενα προγράμματα 

 

1. Πρόγραμμα «Εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες 
Τεχνολογίες» 

 Με σκοπό την καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την εκπαίδευση ενηλίκων 

πολιτών (εργαζομένων και ανέργων) στις ψηφιακές δεξιότητες προτείνεται η υλοποίηση 

συναφούς προγράμματος επιμόρφωσης. Απώτερος στόχος του Προγράμματος είναι η 

περιοδική επιμόρφωση πολιτών στη χρήση υπηρεσιών βασισμένων στις Τ.Π.Ε. και η 

εξατομικευμένη και σε βάθος χρόνου υποστήριξη νέων χρηστών των ΤΠΕ στο πλαίσιο του 

δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος. Το πρόγραμμα προτείνεται να απευθύνεται σε 

κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες αλλά και στον γενικό πληθυσμό (επαγγελματίες, αγρότες, 

επιχειρηματίες, νοικοκυρές, κ.τ.λ.) με ανάγκη απόκτησης γνώσεων ΤΠΕ. 

Το πρόγραμμα δύναται να έχει διάρκεια 50 διδακτικών ωρών και μπορεί να λειτουργήσει σε 

κύκλους δέκα εβδομάδων, στα εργαστήρια Πληροφορικής των σχολικών μονάδων ή σε 

άλλους ανάλογους χώρους κατάρτισης ενηλίκων. Σε κάθε τμήμα θα πρέπει να προβλέπεται 

κατ’ ελάχιστο η συμμετοχή δέκα ως δώδεκα ατόμων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πρακτική 

εξάσκηση των εκπαιδευομένων σε ατομικό υπολογιστή και, κατά συνέπεια, η εμπέδωση των 

αναφερόμενων θεμάτων. Η επιτυχής αποφοίτηση από το πρόγραμμα, είναι σημαντικό να 

οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης. 

Το περιεχόμενο του Προγράμματος, μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής ενότητες ενδεικτικά: α) 

βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης του υπολογιστή και του διαδικτύου, β) χρήση 

λειτουργικού συστήματος Windows, γ) χρήση κειμενογράφου (MS Word), δ) βασικές 

λειτουργίες του διαδικτύου, ε) χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στ΄) αναζήτηση 

πληροφοριών στο διαδίκτυο, ζ) υπηρεσίες που προσφέρονται από το διαδίκτυο για την 

εξυπηρέτηση των πολιτών (υποβολή φορολογικών δηλώσεων, επικοινωνία με κυβερνητικά 

όργανα, κλπ), ηλεκτρονικές συναλλαγές (αγορές, κλπ), και άλλα θέματα. 

Ως αναμενόμενα ποιοτικά αποτελέσματα και οφέλη για τους πολίτες ορίζονται: 

- η πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρονται κυρίως μέσω διαδικτύου, ταχύτερη και 

αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με Υπηρεσίες, 

Οργανισμούς, κ.λπ. 

- καλύτερες δυνατότητες προσέγγισης και κατανόησης, από τους συμμετέχοντες πολίτες, 
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1. Πρόγραμμα «Εκπαίδευσης ενηλίκων στην απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στις Νέες 
Τεχνολογίες» 

του κόσμου και των ενδιαφερόντων των παιδιών τους και άμβλυνση των μεταξύ τους 

διαφορών, 

- εμπλουτισμός του γνωστικού κεφαλαίου και καταπολέμηση του τεχνολογικού 

αναλφαβητισμού, 

- αποτροπή κινδύνων κοινωνικού αποκλεισμού, καλύτερη προσαρμογή και ανταπόκριση 

στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες,  

- άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την πρόσβαση στην πληροφορία, ομαλότερη 

ένταξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας, 

- συμμετοχή στα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, δυνατότητα αξιοποίησης των 

εργαλείων των Νέων Τεχνολογιών από τους πολίτες στο χώρο της εργασιακής τους 

απασχόλησης και γενικότερα στην καθημερινότητά τους. 

 

2. Πρόγραμμα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων: «διαχείριση συγκρούσεων και 
επικοινωνία» 

Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων και 

δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων, ειδικά για άτομα που προέρχονται από ευάλωτες 

ομάδες του πληθυσμού και αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. 

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προτείνεται να διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενδεικτικές 

θεματικές ενότητες:  

o Η έννοια, οι διαστάσεις και οι τύποι της σύγκρουσης 

o Σημάδια παρουσίας μιας σύγκρουσης (στάδια κλιμάκωσης της σύγκρουσης, το 

κατώφλι της βίας, συναισθήματα κ.λπ.) 

o Διαχείριση των συγκρούσεων (επιθετικότητα, παθητικότητα, διεκδικητικότητα – 

πάλη, φυγή, ροή) 

o Ορισμός και χαρακτηρικά της επικοινωνίας 

o Βασικές αρχές και παράδοξα της επικοινωνίας 

o Λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία 

o Δεξιότητες Αποτελεσματικής Επικοινωνίας 

Ωφελούμενοι του προγράμματος προτείνεται να είναι νέοι, άνεργοι, εργαζόμενοι, απόφοιτοι 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, απόφοιτοι τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
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2. Πρόγραμμα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων: «διαχείριση συγκρούσεων και 
επικοινωνία» 

απόφοιτοι του συστήματος μαθητείας, μακροχρόνια άνεργοι κ.α. 

 

3. Πρόγραμμα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων: «οργανωτικές ικανότητες» 

Σκοπός του προγράμματος είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων, οι 

οποίες καλύπτουν ανάγκες και απαιτήσεις τόσο της καθημερινής προσωπικής και 

οικογενειακής ζωής (life skills) όσο και του επαγγελματικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα, το 

πρόγραμμα προτείνεται να διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενδεικτικές θεματικές ενότητες:  

o Οι οργανωτικές ικανότητες και η χρησιμότητά τους 

o Οι οργανωτικές ικανότητες στην επαγγελματική δραστηριότητα 

o Η ικανότητα οργάνωσης και τάξης  

o Η Ικανότητα στοχοθεσίας και προσωπικού σχεδιασμού 

o Η ικανότητα οργάνωσης του χρόνου 

o Η Ικανότητα καθορισμού προτεραιοτήτων 

o Στρατηγικές βελτίωσης των οργανωτικών ικανοτήτων 

Ωφελούμενοι του προγράμματος προτείνεται να είναι νέοι, άνεργοι, εργαζόμενοι, απόφοιτοι 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, απόφοιτοι τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

απόφοιτοι του συστήματος μαθητείας, μακροχρόνια άνεργοι κ.α. 

 

4. Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων αριθμητισμού της υγείας (health numeracy) για 
ασθενείς με μακροχρόνια νοσήματα και τους φροντιστές τους 

Η έννοια του αριθμητισμού (numeracy), ως η «ικανότητα των ατόμων να κατανοούν και να 

χρησιμοποιούν τους αριθμούς στην καθημερινή ζωή» είναι ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο 

της γενικής μόρφωσης. Οι μαθηματικές γνώσεις και η εφαρμογή τους είναι αρκετά 

διαδεδομένες στην υγειονομική περίθαλψη και περιλαμβάνουν την κατανόηση των 

διατροφικών πληροφοριών, την ερμηνεία των μετρήσεων του σακχάρου στο αίμα και άλλων 

κλινικών δεδομένων , τη λήψη των φαρμάκων καθώς και την εκτίμηση των πιθανοτήτων για 

επικείμενη υποτροπή ή επιδείνωση των συμπτωμάτων.  

Παρόλο που ο εγγραμματισμός και ο αριθμητισμός συνδέονται στενά μεταξύ τους, οι έρευνες 

έχουν εντοπίσει πολλές περιπτώσεις ασθενών με επαρκή ικανότητα ανάγνωσης αλλά φτωχές 

δεξιότητες αριθμητικής. Ειδικά αν πρόκειται για ασθενείς που πάσχουν από κάποιο 
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4. Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων αριθμητισμού της υγείας (health numeracy) για 
ασθενείς με μακροχρόνια νοσήματα και τους φροντιστές τους 

μακροχρόνιο νόσημα, όπως πχ. σάκχαρο ή κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, οι θεραπείες, οι 

εξετάσεις, τα φάρμακα και η διαχείριση των οικονομικών αποτελούν συχνές υποχρεώσεις, οι 

οποίες όμως απαιτούν δεξιότητες αριθμητισμού. Προς τούτο προτείνεται η ανάπτυξη 

εξειδικευμένου προγράμματος ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων αριθμητισμού υγείας για 

άτομα που πάσχουν από μακροχρόνιες ασθένειες ή για τους φροντιστές τους.   

 

5. Δράσεις ευαισθητοποίησης των νέων και ενηλίκων για τη σημασία των βασικών 
δεξιοτήτων και των άμεσα συνδεόμενων δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης 
σταδιοδρομίας 

Η δια βίου συμβουλευτική σταδιοδρομίας μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την 

προσέγγιση νέων και ενηλίκων με στόχο την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, την 

καταπολέμηση της σχολικής διαρροής καθώς και την στήριξη ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού, οι οποίες συνήθως χαρακτηρίζονται από χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων. 

Ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν θετικά αποτελέσματα είναι: 

 Ενσωμάτωση της αξίας των Βασικών Δεξιοτήτων και των Δεξιοτήτων Διαχείρισης 

Σταδιοδρομίας στο εκπαιδευτικό πλαίσιο π.χ., ως ένα ξεχωριστό μάθημα, είτε με διάχυση 

σε όλο το πρόγραμμα σπουδών, είτε με εξωσχολικές δραστηριότητες, ή ένα μείγμα αυτών 

των στρατηγικών, σε συνδυασμό με εξατομικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής 

σταδιοδρομίας. 

 Ανάπτυξη των Βασικών Δεξιοτήτων και των Δεξιοτήτων Διαχείρισης Σταδιοδρομίας μέσα 

από βιωματικές και καινοτόμες στρατηγικές μάθησης (π.χ. παιχνίδια ηλεκτρονικές 

εφαρμογές) και  

 Χρήση καινοτόμων μεθόδων για την αξιολόγηση των Βασικών Δεξιοτήτων και των  

Δεξιοτήτων Διαχείρισης Σταδιοδρομίας, π.χ. πορτφόλιο. Το portfolio αποτελεί ένα βασικό 

εργαλείο καλλιέργειας και ανάδειξης δεξιοτήτων. Η βασική διαφορά ανάμεσα στο 

portfolio και το βιογραφικό σημείωμα είναι ότι το portfolio δεν περιλαμβάνει απλή 

καταγραφή των γνώσεων και τυπικών προσόντων του ατόμου, αλλά και τα επιτεύγματα 

και τις εμπειρίες του, καθώς και τις δεξιότητες που έχει αποκτήσει μέσα από τις διάφορες 

δραστηριότητες στις οποίες έχει εμπλακεί. Μια ακόμη σημαντική διαφορά είναι ότι στο 

portfolio, τα όσα αναφέρονται συνοδεύονται από συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία. 

Μέσα από την προσπάθεια συμπλήρωσης του e-portfolio, ο χρήστης θα ανακαλύψει ότι 

είναι εξαιρετικά δημιουργική η διαδικασία αναζήτησης και επιλογής των διαφόρων 

αποδεικτικών των δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων του/της (φωτογραφίες, video, 

αναμνηστικά), τα οποία καλείται να επιλέξει με στόχο να προβάλουν τις δεξιότητες που 

διαθέτει, επικοινωνιακές, ψηφιακές, γλωσσικές, μαθηματικές κ.ά. Σε επαγγελματικούς 

τομείς, όπως η μόδα, οι καλές ή εφαρμοσμένες τέχνες, η διδασκαλία, η αρχιτεκτονική και 
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5. Δράσεις ευαισθητοποίησης των νέων και ενηλίκων για τη σημασία των βασικών 
δεξιοτήτων και των άμεσα συνδεόμενων δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης 
σταδιοδρομίας 

η διαφήμιση, τα portfolios χρησιμοποιούνται εκτεταμένα εδώ και αρκετά χρόνια, 

προκειμένου να προωθήσουν τη δουλειά των επαγγελματιών. Σήμερα, η χρήση του 

portfolio επεκτείνεται και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς, ενώ παράλληλα θεωρείται 

ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την τεκμηρίωση και πιστοποίηση 

δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από τη μη τυπική και άτυπη μάθηση. 

 Αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των νέων και των ενηλίκων στη χρήση των δυνατοτήτων 

των νέων τεχνολογιών και των διαδικτυακών μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου 

να μπορούν να εντοπίζουν και να αξιολογήσουν τις αναγκαίες πληροφορίες για την 

διαμόρφωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους επιλογών, σε χρόνο, τόπο και 

με μέθοδο σύμφωνα με τις ανάγκες τους. 

 Εξοικείωση των νέων και των ενηλίκων με ζητήματα που αφορούν τη σημασία των 

οριζόντιων βασικών δεξιοτήτων στην ευρύτερη προσωπική και επαγγελματική τους 

ανάπτυξη, τα αποτελέσματα των ερευνών για την πρόγνωση αναγκών σε δεξιότητες αλλά 

και την έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα (shift from inputs to learning outcomes)2 

στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.  

 Υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τους κοινωνικούς εταίρους, 

τις επιχειρήσεις και τους εργοδότες για την προώθηση της μάθησης και των ευκαιριών 

επαγγελματικής ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 Εκπαίδευση των νέων και των ενηλίκων στην αναζήτηση εργασίας (Job-search training), η 

οποία μπορεί να συμβάλλει παράλληλα στην πολυεπίπεδη ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς 

η αποτελεσματική προσέγγιση της αγοράς εργασίας προϋποθέτει ένα καλό επίπεδο 

ανάπτυξης βασικών δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση στην αναζήτηση εργασίας σε συνδυασμό 

με συμβουλευτική στήριξη, μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικά στοιχεία, 

όπως: πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το πού υπάρχουν ανακοινώσεις για 

πιθανές θέσεις εργασίας, υποστήριξη στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων (π.χ. γραπτό 

βιογραφικό σημείωμα, συμπλήρωση των εντύπων αίτησης) και προετοιμασία για 

επαγγελματικές συνεντεύξεις και άλλες διαδικασίες επιλογής υποψηφίων (π.χ. 

δοκιμασίες επιλογής, συμμετοχή σε κέντρα αξιολόγησης) (ELGPN, 2012)3. Η αναζήτηση 

εργασίας, ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας περνά από διάφορα στάδια, των 

οποίων η χρονική διάρκεια ποικίλλει, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε 

εξυπηρετούμενου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει και τον τρόπο με τον οποίο θα 

διατηρήσει τη θέση εργασίας την οποία κατέλαβε ή την οποία στοχεύει να καταλάβει ο 

κάθε ενδιαφερόμενος.  

                                                             

1.1.1 
2
 The shift to learning outcomes, Conceptual, political and practical developments in Europe, 

CEDEFOP, 2008. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4079_en.pdf 
3 Πηγή: Γλωσσάρι του EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (ELGPN), 2012 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4079_en.pdf
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5. Δράσεις ευαισθητοποίησης των νέων και ενηλίκων για τη σημασία των βασικών 
δεξιοτήτων και των άμεσα συνδεόμενων δεξιοτήτων δια βίου διαχείρισης 
σταδιοδρομίας 

 Προώθηση της ενεργού συμμετοχής των νέων και των ενηλίκων στο σχεδιασμό σχετικών 

βιωματικών δράσεων ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους για μάθηση, 

σταδιοδρομία και προσωπική ανάπτυξη καθώς και να διευρύνεται η πρόσβασή τους στις 

υπάρχουσες υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας. 

 

6. Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων εγγραμματισμού για την ενίσχυση της ιδιότητας 
του πολίτη (citizenship) 

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει πρωτίστως στην ανάπτυξη και βελτίωση της βασικής δεξιότητας 

του εγγραμματισμού, δηλαδή της χρήσης του γραπτού και προφορικού λόγου για άτομα που 

προέρχονται από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση της 

ιδιότητας του ενεργού πολίτη, η οποία βάσει της σχετικής σύστασης θεωρείται μία από τις 

οχτώ βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης.  

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του προγράμματος είναι η βελτίωση των δεξιοτήτων: 

o κατανόησης κειμένων, προσκλήσεων, φυλλαδίων, αιτήσεων και λοιπών εγγράφων της 

δημόσιας διοίκησης 

o σύνταξης επιστολών και απαντήσεων, υποβολής αιτήσεων 

o προφορικής επικοινωνίας με αρχές και οργανισμούς του δημόσιου τομέα. 

o Αναζήτησης πληροφοριών και ενημερώσεων (κριτικός εγγραμματισμός) 

Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων εγγραμματισμού των ατόμων, ειδικά αυτών που προέρχονται 

από ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού αναμένεται να ενδυναμώσει την ιδιότητα του ενεργού 

πολίτη. Μάλιστα τα άτομα που αναγκάζονται να συναλλάσσονται συχνά με υπηρεσίες και 

φορείς του δημόσιου τομέα για τη λήψη προνοιακών επιδομάτων, για υπαγωγή σε 

προγράμματα επιμόρφωσης, για αιτήσεις για θέσεις εργασίας κα. θα ωφεληθούν σημαντικά, 

διότι θα επικοινωνούν πιο αποτελεσματικά.  
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2.4.2. Καλές Πρακτικές για την ευαισθητοποίηση νέων και ενηλίκων ως προς την 

ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων 

 Real Game – Διαδραστικό Εργαλείο Ανάπτυξης δεξιοτήτων ζωής και σταδιοδρομίας 

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/real-game (διαθέσιμο στην Διαδικτυακή 

Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

http://www.eoppep.gr/teens του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) της Ελλάδας).  

 

 Τα Βίντεο παρουσίασης των Βασικών Δεξιοτήτων Δια Βίου Μάθησης της Διαδικτυακής 

Πύλης Εφήβων του ΕΟΠΠΕΠ http://www.eoppep.gr/teens/index.php/professional-video 

(διαθέσιμα στην Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού http://www.eoppep.gr/teens του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) της Ελλάδας). Τα βίντεο 

αφορούν τις δεξιότητες δια βίου μάθησης σύμφωνα με σχετικό Ευρωπαϊκό πλαίσιο και 

στα  οποία θα αναδεικνύεται η χρησιμότητα της ανάπτυξης των δεξιοτήτων αυτών στην 

εκτέλεση διαφόρων εργασιών και την άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων. 

 

 Portfolio – Χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελεί ευρέως διαδεδομένο εργαλείο για την 

αποτύπωση των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων ενός ατόμου. Μπορεί να απαριθμεί 

τα τυπικά προσόντα ή να περιλαμβάνει παραδείγματα από εργασίες, καθώς και κατάλογο 

των μαθημάτων κατάρτισης, εργασιακής πείρας και μη εργασιακών δραστηριοτήτων  που 

έχει στο ενεργητικό του ο ενδιαφερόμενος  (ELGPN,2012)4. To Εργαλείο E-portfolio 

Ανάπτυξης ατομικού φακέλου δεξιοτήτων για μαθητές, νέους 

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/digital-folder  είναι διαθέσιμο στην Διαδικτυακή 

Διαδραστική Πύλη Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

http://www.eoppep.gr/teens του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) της Ελλάδας. Τo αντίστοιχο εργαλείο 

Φάκελος Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας (E-portfolio) για ενήλικες http://e-

stadiodromia.eoppep.gr/index.php/φακελος-σχεδιασμου-σταδιοδρομιας-eportfolio.html  

είναι διαθέσιμο στην Διαδικτυακή Διαδραστική Πύλη Δια Βίου Ανάπτυξης Σταδιοδρομίας 

Ενηλίκων http://e-stadiodromia.eoppep.gr του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) της Ελλάδας.  

 

Τα ανωτέρω εργαλεία έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Αναφοράς των οκτώ βασικών ικανοτήτων δια βίου μάθησης και των διεθνών ερευνών 

για τις απαιτούμενες δεξιότητες ενηλίκων.  

 

Ο Ψηφιακός Ατομικός Φάκελος Δεξιοτήτων (e-portfolio) δίνει τη δυνατότητα για την 

προβολή των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων των νέων και των ενηλίκων, την ανάδειξη 

των ικανοτήτων και των ταλέντων τους, καθώς και των προσωπικών και εκπαιδευτικών 

τους στόχων. Συμβάλλει στην καλλιέργεια και ανάδειξη των βασικών δεξιοτήτων δια βίου 

                                                             
4
 Πηγή: Γλωσσάρι του EΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ (ELGPN), 2012 

http://www.eoppep.gr/teens/index.php/real-game
http://www.eoppep.gr/teens
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/professional-video
http://www.eoppep.gr/teens
http://www.eoppep.gr/teens/index.php/digital-folder
http://www.eoppep.gr/teens
http://e-stadiodromia.eoppep.gr/index.php/φακελος-σχεδιασμου-σταδιοδρομιας-eportfolio.html
http://e-stadiodromia.eoppep.gr/index.php/φακελος-σχεδιασμου-σταδιοδρομιας-eportfolio.html
http://e-stadiodromia.eoppep.gr/
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μάθησης, την ανάπτυξη της ικανότητας αυτοπαρουσίασής τους και στην ανάδειξη των 

δυνατών τους σημείων και των επιτευγμάτων τους τόσο από την σχολική όσο και από την 

προσωπική τους ζωή.  

 

Επίσης, μέσω του Ψηφιακού Ατομικού Φακέλου Σχεδιασμού Σταδιοδρομίας Ενηλίκων (e-

portfolio) οι ενήλικες μπορούν να δώσουν έμφαση σε δεξιότητες τις οποίες αναζητούν οι 

εργοδότες, να απεικονίσουν και να αναδείξουν τα δυνατά τους σημεία καθώς και να 

αξιοποιήσουν ένα σημαντικό εργαλείο που βοηθά στην σύνταξη του βιογραφικού 

σημειώματος αλλά και στην προετοιμασία για τη συνέντευξη με εργοδότες. Στις 

εφαρμογές που αναφέρονται ανωτέρω περιλαμβάνονται αναλυτικά παραδείγματα 

φακέλων, παραδείγματα επιτευγμάτων και αποδεικτικών στοιχείων για την ανάδειξη κάθε 

δεξιότητας καθώς και αναλυτικές οδηγίες χρήσης του εργαλείου. 
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