
Εναρκτήρια Συνάντηση στη Μούρθια
Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος ICARO (ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ) που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ERASMUS+ KA2, έγινε στη Μούρθια μεταξύ 21 & 
22 Νοεμβρίου 2017.  Την ευθύνη για την πρώτη συνάντηση του προγράμματος είχε ο 
εταίρος από Ισπανία, ο Περιφερειακός Οργανισμός Απασχόλησης και Κατάρτισης της 
Μούρθια και ήταν παρόντες όλοι οι εταίροι δηλαδή:   το ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου από την Ελλάδα, το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου από την 
Ιρλανδία, το Ίδρυμα Κοινωνικής Καινοτομίας από τη Λιθουανία και οι Τεχνικές Σχολές 
του Αμβούργου από τη Γερμανία. Στην εναρκτήρια συνάντηση οι εταίροι 
επικεντρώθηκαν στον καταμερισμό των δραστηριοτήτων για όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς.  Ένα από τα βασικά συστατικά του προγράμματος είναι η 
δημιουργία Τοπικών Ομάδων Δράσης με ειδήμονες από τα κράτη που συμμετέχουν στο 
ICARO.  Σε αυτές τις Ομάδες θα πάρουν μέρος συνδικάτα, τοπικές και περιφερειακές 
αρχές, εκπρόσωποι κυβερνητικών φορέων, εκπρόσωποι ερευνητικών και ακαδημαϊκών 
ιδρυμάτων, εκπαιδευτές ενηλίκων κ.α.  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ΤΕΎΧΟΣ  1

Το πρόγραμμα ICARO 
είναι μια διεθνής 
συνεργασία που 
χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα Erasmus+ 
της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και εστιάζει 
στην απόκτηση 
Οριζόντιων Δεξιοτήτων. 

Το πρόγραμμα ICARO θα 
εστιάσει σε άνεργους 
ενήλικές, σε άτομα με 
χαμηλά προσόντα και σε 
άτομα που έχουν 
δυσκολία εισαγωγής 
στην αγορά εργασίας.  

Θα αναγνωρίσει τα 
προσόντα που θα 
αποκτηθούν από τους 
εκπαιδευόμενους κατόπιν 
πρακτικής εφαρμογής 
του εκπαιδευτικού 
προγράμματος. 

www.icaro-softskills.eu
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Το πρόγραμμα ICARO άρχισε στην Περιφέρεια της 
Μούρθια με τη δημιουργία μιας ομάδας η οποία θα 
εντοπίσει τις προσωπικές ικανότητες που εκτιμούν 
περισσότερο οι εργοδότες.  
Το Υπουργείο Απασχόλησης, Πανεπιστήμια και 
Επιχειρήσεις της Περιφέρειας Μούρθια, μέσω του 
Οργανισμού Απασχόλησης και Κατάρτισης (SEF), έχει 
αρχίσει την ανάπτυξη της  πρώτης φάσης του ICARO. 
Για το σκοπό αυτό, ο SEF έχει δημιουργήσει την Τοπική 
Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να προσδιορίσει τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά που, παρά το γεγονός ότι 
παίζουν μεγάλο ρόλο στις διαδικασίες επιλογής 
προσωπικού, δεν έχουν μια διαδικασία κατάρτισης που 
να διευκολύνει τη μάθηση τους. 
Με τον τρόπο αυτό, ο  SEF έχει εντοπίσει τους 
οργανισμούς και τα άτομα που αποτελούν αυτή την 
τοπική ομάδα εργασίας, που σχετίζονται με την 
πρόσληψη και ανάπτυξη του προσωπικού και τους έχει 
εφοδιάσει  με ένα έγγραφο που έχει σχεδιαστεί για να 
συζητηθούν και να ανιχνευθούν οι ικανότητες που είναι 
γνωστές ως «οριζόντιες δεξιότητες» στο χώρο 
εργασίας.  

Αυτές οι ικανότητες περιλαμβάνουν την αισιοδοξία, την 
ομαδική εργασία και τη δημιουργικότητα, μεταξύ άλλων. 
Ο Γενικός Διευθυντής του SEF Alejandro Zamora 
επεσήμανε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και 
συζήτησης της τοπικής ομάδας εργασίας ότι «με έναν 
τόσο φιλόδοξο στόχο όπως αυτόν του ICARO, που 
πρόκειται να επιφέρει μια πραγματική επανάσταση στον 
τομέα των περιφερειακών ανθρώπινων πόρων, δεν θα 
μπορούσαμε να αφήσουμε έξω εκείνους που γνωρίζουν 
περισσότερα για τις προσωπικές δεξιότητες στις 
διαδικασίες επιλογής, τους ίδιους τους εργοδότες ". 

Ελλάδα2
Η 1η τοπική ομάδα δράσης στο Ηράκλειο, Ελλάδα 
συναντήθηκε, στις 18 Δεκεμβρίου 2017 με το 
συντονισμό  του «ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου». Οι ενδιαφερόμενοι που 
κλήθηκαν να συμμετάσχουν, προέρχονταν από 
δ ι ά φ ο ρ ο υ ς τ ύ π ο υ ς ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν , π ο υ 
δραστηριοποιούνται στην εκπαίδευση/ εκπαίδευση 
ενηλίκων /κατάρτιση  επιχειρηματικότητας/ άτυπη 
εκπαίδευση κλπ.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους ακόλουθους 
οργανισμούς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας 
Κρήτης Ελληνικό, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, η Youthnet Hellas, 
ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, 2 
εκπαιδευτές ενηλίκων με εμπειρία στην εκπαίδευση 
οριζοντίων δεξιοτήτων και το Επιστημονικό και 
Τεχνολογικό Πάρκο της Κρήτης. 

Η συνάντηση ξεκίνησε με την παρουσίαση του 
προγράμματος ICARO, το εταιρικό σχήμα, τους σκοπούς, 
τα αναμενόμενα αποτελέσματα, και τα Πνευματικά 
Παραγόμενα.  Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το 
σκοπό του Πνευματικού Παραγόμενου 1 &2  και την 
ανάγκη σύνταξης των εθνικών εκθέσεων, προκειμένου να 
προετοιμαστεί η τελική διεθνής έκθεση για όλες τις 
συμμετέχουσες χώρες. Η ομάδα τοπικής δράσης της 
ICARO έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον και προθυμία να 
συμμετάσχει στην υλοποίηση του προγράμματος και οι 
παρατηρήσεις τους, η ανατροφοδότηση και η εμπειρία 
τους ήταν ζωτικής σημασίας για την κατάρτιση της εθνικής 
έκθεσης για την Ελλάδα. 

Ισπανία
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Λιθουανία3

Στη Λιθουανία, η Τοπική Ομάδα Δράσης δημιουργήθηκε τον 
Δεκέμβριο του 2017. Σε αυτή παίρνουν μέρος 10 εταίροι, 
που εκπροσωπούν ιδρύματα κατάρτισης ενηλίκων (3), ΜΚΟ 
που ασχολούνται με ομάδες ανέργων (3), ιδιωτικές εταιρείες 
(2) και πανεπιστήμια (2).  Τα μέλη της Τοπικής Ομάδας 
Εργασίας ενδιαφέρθηκαν για εταιρικό σχήμα του ICARO, 
μοιράστηκαν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους σχετικά με 
την εκπαίδευση οριζοντίων δεξιοτήτων και έδειξαν 
προθυμία και ενδιαφέρον να συνεργαστούν και στις 
επόμενες δραστηριότητες του έργου. 

Η πρώτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Δράσης 
έγινε στο Κέντρο Περιφερειακής Εκπαίδευσης του 
Κάουνας το Δεκέμβριο του 2017. 

Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν τις ιδέες τους, τις 
εμπειρίες τους σχετικά με τις οριζόντιες δεξιότητες και 
τόνισαν τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης και της 
μεθοδολογίας για την απόκτηση αυτών των 
δεξιοτήτων. 

Γερμανία4

Στις 19 Ιανουαρίου 2018, έγινε η πρώτη συνάντηση της 
Τοπικής Ομάδας Δράσης στη Γερμανία η οποία 
φιλοξενήθηκε από τις Τεχνικές Σχολές του Αμβούργου.  
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για τα ερωτηματολόγια 
που σχετίζονται με τις οριζόντιες δεξιότητες και 
παρακολούθησαν την παρουσίαση του Καθ. Zeuner από 
το Πανεπιστήμιο Helmut-Schmidt, με θέμα τη συμμετοχή 
στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και την ανάγκη αναγνώρισης 
των μη-τυπικών και άτυπων δεξιοτήτων. 

Στην πρώτη συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Εργασίας 
πήραν μέρος εκπρόσωποι των ακόλουθων οργανισμών: 
Εμπορικό Επιμελητήριο, Επιμελητήριο Ειδικευμένων 
Τεχνών, Κρατικό Τμήμα Κοινωνικών Θεμάτων, Κρατικό 
Τμήμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  Ένωση 
Οργανισμών Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Κρατικό Τμήμα 
Επιστημών, Συμβουλευτική Υπηρεσία Εκπαίδευσης 
Αμβούργου και το Εργατικό Σωματείο για Δημοσίους 
Υπαλλήλους. 

Η εκλογή των πιο απαραίτητων οριζόντιων δεξιοτήτων 
έδειξε παρόμοια αποτελέσματα ανάμεσα στους 
συμμετέχοντες.   

Οι συμμετέχοντες έδειξαν ενδιαφέρον να ενημερωθούν 
για τα αποτελέσματα των υπόλοιπων κρατών που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ICARO. 
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Το πρόγραμμα ICARO χρηματοδοτήθηκε με την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η 
δημοσίευση αυτή εκφράζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση η οποία μπορεί να γίνει με τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο. Πρόγραμμα # 2017-1-ES01-KA204-038271 
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Πρόοδος δραστηριοτήτων 
του προγράμματος ICARO

Οι εθνικές αναφορές για υπάρχοντα πιστοποιημένα 
εργαλεία / προγράμματα για ενήλικές εκπαιδευόμενους έχει 
ολοκληρωθεί και αναπτύχθηκε για όλα τα συμμετέχοντα 
κράτη του ICARO από το Ίδρυμα Κοινωνικής Καινοτομίας 
στη Λιθουανία. 

Τα αποτελέσματα, αποκαλύπτουν την επιτακτική ανάγκη 
σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την 
ανάπτυξη οριζόντιων δεξιοτήτων σχετιζόμενων με την 
αγορά εργασίας.  Από την έρευνα προκύπτει επίσης η 
αναγκαιότητα για την ενημέρωση των εργοδοτών και 
διευθυντών προσωπικού για τους οργανισμούς 
εκπαίδευσης ενηλίκων που προσφέρουν τέτοιου είδους 
εκπαιδευτ ικά προγράμματα καθώς και γ ια την 
σπουδαιότητα αυτών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.  

Το κύριο παραδοτέο του ICARO είναι το πιστοποιημένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα για άνεργους ενήλικες πάνω σε 
οριζόντιες δεξιότητες, το οποίο αποτελεί μια ευκαιρία για 
αυτούς που αναζητούν εργασία για να υπερβούν την 
άγνοια τους για τις ικανότητες τους που σχετίζονται με τις 
οριζόντιες δεξιότητες.  Επιπροσθέτως το εκπαιδευτικό 
υλικό είναι χρήσιμο για τους εκπαιδευτές ενηλίκων, οι 
οποίοι θα ανακαλύψουν την προοπτική και τις δυνατότητες 
αυτών των δεξιοτήτων και ικανοτήτων.  

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων και των μεντόρων 
σε αυτόν τον τομέα αποτελεί έναν παράγοντα κλειδί για την 
ανάπτυξη τέτοιων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.   

Η πιστοποίηση αυτών των γνώσεων αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα κατά την αναζήτηση εργασίας.   

Σε σχέση με τις δεξιότητες – κλειδιά που πρέπει να 
συμπεριληφθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η βελτίωση 
των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι πρωταρχικής σημασίας, 
ακολουθούμενη από την ικανότητα σχεδιασμού και 
οργάνωσης, την ομαδική και ατομική εργασία, την 
ικανότητα συμβιβασμού, την ικανότητα εποικοδομητικής 
επικοινωνίας σε διαφορετικούς χώρους και την ικανότητα 
αποδοχής ανατροφοδότησης.      

• Συμμετοχή του ICARO στις εκδηλώσεις της 
Ισπανικής Εθνικής Αρχής του Erasmus+. 

• Δημιουργία των Τοπικών Ομάδων Δράσης.  
• Συνεργασία όλων των εταίρων για τη 
δημιουργία της ιστοσελίδας του ICARO. 

• Παρακολούθηση και προώθηση του ICARO σε 
εθνικές εκδηλώσεις σχετικές με τις οριζόντιες 
δεξιότητες.   

• Ανάλυση για την υπάρχουσα κατάσταση 
προγραμμάτων και εργαλείων στην ανάπτυξη 
οριζοντίων δεξιοτήτων σε εθνικό επίπεδο. 

• Προε το ι μασ ί α γ ι α τ ο π ι σ τοπο ι η μ έ νο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα κα ι τη μεθοδολογ ία του 
προγράμματος ICARO. 

• Ανάπτυξη στρατηγικής επικοινωνίας και 
εξέταση συμμετοχής στην πλατφόρμα EPALE. 

•

Σε γενικές γραμμές, οι εθνικές εκθέσεις δείχνουν την 
έλλειψη αυτού του τύπου των πιστοποιημένων 
εργαλείων/προγραμμάτων που επικεντρώνονται στις 
οριζόντιες δεξιότητες. 

Επομένως το πρόγραμμα ICARO μπορεί να καλύψει 
αυτές τις ανάγκες και θα αναπτύξει μια πλατφόρμα 
όπου θα δημιουργήσει, υιοθετήσει και θα συνδυάσει 
ήδη υπάρχοντα εργαλεία και προγράμματα για την 
αξιολόγηση οριζόντιων δεξιοτήτων για την εκπαίδευση 
κυρίως ατόμων  χαμηλών προσόντων που αναζητούν 
εργασία.    

Μελέτη Σκοπιμότητας
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