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ΤΕΎΧΟΣ 2

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

Ενημέρωση

Διεθνής Αναφορά για τα 
πιστοποιημένα εργαλεία/ 
προγράμματα οριζόντιων 
δεξιοτήτων για ενήλικους 

Η διεθνής αναφορά θα συγκεντρώσει όλα 
τα διαθέσιμα υπάρχοντα στοιχε ία 
τεχνογνωσίας στις χώρες εταίρους. Η 
μεθοδολογία συλλογής δεδομένων για τη 
σύγχρονη ανάλυση των «Πιστοποιημένων 
εργαλείωνs/προγραμμάτων οριζόντιων 
δεξιοτήτων για ενήλικες» βασίστηκε στη 
χρήση της Μεθόδου Ομαδικής Εστίασης 
(Focus Group 

1 Πιστοποιημένα εργαλεία/ 
προγράμματα οριζόντιων 
δεξιοτήτων για ενήλικες 

Η Εργαλειοθήκη αξιολόγησης σχεδιάστηκε 
για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων/ 
συμβούλους απασχόλησης στο να 
αξιολογούν το επίπεδο γνώσεων οριζόντων 
δεξιοτήτων των ενήλικων μαθητευομένων 
που συμμετέχουν στο project, με σκοπό την 
πιστοποίηση ήδη υπαρχόντων δεξιοτήτων 
και ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα 
σχ εδ ι ασμού ε ξ α τ ομ ι κ ε υ μ έ νων κα ι 
π ρ οσωπο π ο ι η μ έ νω ν σ τ ρ α τ η γ ι κώ ν 
κατάρτισης για κάθε έναν άνεργο ενήλικο 
συμμετέχοντα στο ICARO 

2

Κατεβάστε Κατεβάστε

http://icaro-softskills.eu/wp-content/uploads/2018/09/IO2_Soft-Skills-Assessment-Tool-KitV4.pdf
http://icaro-softskills.eu/wp-content/uploads/2018/04/ICARO-IO1-Transnational-Report-Final.pdf
http://www.icaro-softskills.eu
http://icaro-softskills.eu/wp-content/uploads/2018/09/IO2_Soft-Skills-Assessment-Tool-KitV4.pdf
http://icaro-softskills.eu/wp-content/uploads/2018/04/ICARO-IO1-Transnational-Report-Final.pdf
http://www.icaro-softskills.eu
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Η ανάπτυξη του προγράμματος κατάρτισης έχει ως στόχο να 
παρέχει στους μαθητευόμενους πληροφορίες, γνώσεις και 
δεξιότητες ώστε να αυξήσουν τις δυνατότητες τους και 
ευκαιρίες απόκτησης εργασίας. Με την ολοκλήρωση του 
προγράμματος ο μαθητευόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει 
ένα χαρτοφυλάκιο των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του, που 
θα ενημερώνει για τα προσόντα και τις δυνατότητες στην 
αναζήτηση και διατήρηση εργασίας. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να εκπληρωθεί σε 120 ώρες μέσω μιας online 
μαθησιακής πλατφόρμας. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται ως 
12 ενότητες. Κάθε ενότητα στοχεύει σε συνεδρίαση/ 
συνάντηση, διάρκειας 10 ωρών. Το online πρόγραμμα θα 
συμπληρωθεί από μια σειρά σεμιναρίων (40 ώρες). Οι Εταίροι 
θα ξεκινήσουν να δουλεύουν στο πρόγραμμα κατάρτισης 
από τον Οκτώβριο του 2018. Πέντε σύμβουλοι ή εκπαιδευτές 
ε ν η λ ί κων ανά οργαν ι σμό θα προσκληθού ν να 
παρακολουθήσουν δια ζώσης εκπαίδευση στο Αμβούργο τον 
Νοέμβριο του 2018.  

Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι η 
ενδυνάμωση της συνεργασίας με διαφορετικούς 
οργανισμούς που εργάζονται στο πεδίο των οριζόντων 
δεξιοτήτων και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Γι’ αυτό οι εταίροι 
είχαν την ευκαιρία να μάθουν τη δουλειά του AONTAS – the 
National Learning Adult Organisation( Διεθνής Οργανισμός 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων) κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
στο Δουβλίνο. Κατά την ίδια τακτική, το ICARO έχει 
εγκαταστήσει μια κοινότητα άσκησης πρακτικής ( Community 
of Practice) στην πλατφόρμα EPALE, για να βρίσκεται σε 
στενή συνεργασία με ειδικούς της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Η δεύτερη συνάντηση ήταν η ευκαιρία να μοιραστούμε 
τα μαθήματα που πήραμε κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου μήνα από τους εταίρους. Οι Τοπικές Ομάδες 
Δράσης, συγκεντρώνουν ειδικούς στο πεδίο της 
Εκπαίδευσης των μακροχρόνια ανέργων ενηλίκων και 
στηρίζουν την συλλογή στοιχείων σχετικά με το 
υπόβαθρο τους. Εκτός από αυτό έχουν στηρίξει την 
ανάπτυξη του πρώτου Πνευματικού Παραγόμενου - τη 
«Διεθνή αναφορά για τα πιστοποιημένα εργαλεία/ 
προγράμματα οριζόντιων δεξιοτήτων ενηλίκων». Αυτή η 
αναφορά αντιπροσωπεύει μια αφετηρία καθώς σήμερα 
δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία διαθέσιμα για τις 
οριζόντιες δεξιότητες και για το πώς αυτές θα 
μπορούσαν να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα των 
ενήλικων. Η Διεθνής αναφορά συγκεντρώνει στοιχεία για 
την κατάσταση στις χώρες εταίρους σχετικά με τις 
Εκπαιδευτικές, Συμβουλευτικές και τις Υπηρεσίες 
Κατάρτισης, για τη βελτίωση των Δεξιοτήτων των 
Ενήλικων που σχετίζονται με την Απασχόληση. 

Ως συνέπεια της αποδοχής της αναφοράς, οι εταίροι 
εργάζονται προς το παρόν, διαρκώς, ώστε να συλλέξουν 
εργαλεία αξιολόγησης οριζόντιων δεξιοτήτων . Αυτά τα 
εργαλεία θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του εργαλείου 
αξιολόγησης του ICARO. Στοχεύει σε εκπαιδευτές 
ενηλίκων, οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων αλλά και 
σε ενήλικους μαθητές που έχουν υπάρξει μακροχρόνια 
άνεργοι και χρειάζονται να ενισχύσουν τις βασικές τους 
δεξιότητες.

Νέα

Δεύτερη συνάντηση γα το project 
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Η διεθνής αναφορά στα εργαλεία κατάρτισης 
για τις οριζόντιες δεξιότητες επικυρώθηκε από 
τα μέλη των Ομάδων Τοπικής Δράσης (LAG) . 
Οι συμμετέχοντες επίσης συζήτησαν για τα 
εργαλεία Αξιολόγησης Οριζόντων Δεξιοτήτων 
και πως αυτά θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 
σε διαφορετικές ομάδες -στόχους. Τα μέλη 
μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους σχετικά με το 
να δουλεύουν πάνω σε οριζόντιες δεξιότητες 
με ανθρώπους χαμηλού επιπέδου δεξιοτήτων.

1

Στο τέλος Απρίλη, ο SEF (project συντονιστής) 
οργάνωσε τη 2η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας 
Δράσης που προωθείται στην περιφέρεια της Μούρθια 
( Ισπανία). Μέλη ΜΚΟ , εκπαιδευτικά ιδρύματα , 
επαγγελματικές ενώσεις, εταιρίες εκπαίδευσης και 
τμήματα συμβούλων του SEF έχουν συμμετάσχει.

Ισπανία Ελλάδα Λιθουανία Γερμανία

1 2 3 4

Ισπανία: Τοπικές Ομάδες Δράσης στην Μούρθια

2 Ελλάδα: Ομάδες Τοπικής 
Δράσης (LAG) στο 

Η δεύτερη συνάντηση ομάδων τοπικής δράσης 
( LAG) έλαβε χώρα στο Ηράκλειο το Μάη, για να 
συζητηθεί το προσχέδιο του προγράμματος IO2. 
Παρευρέθηκαν 5 μέλη, αντιπροσωπεύοντας 3 
έμπειρους οργανισμούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων(TIHC, 
STEPC και η Youthnet Hellas ΜΚΟ).

Η Ομάδα συζήτησε επίσης τις ενότητες που 
πρέπει να παραχθούν για το IO3 και τη 
δυναμ ι κή τους να βελ τ ιώνουν την 
απασχολησιμότητα ενηλίκων, οι οποίοι είναι 
εκτός αγοράς εργασίας.

Τοπικές Ομάδες Δράσης

http://icaro-softskills.eu/wp-content/uploads/2018/04/ICARO-IO1-Transnational-Report-Final.pdf
http://icaro-softskills.eu/wp-content/uploads/2018/04/ICARO-IO1-Transnational-Report-Final.pdf
http://icaro-softskills.eu/wp-content/uploads/2018/09/IO2_Soft-Skills-Assessment-Tool-KitV4.pdf
http://icaro-softskills.eu/wp-content/uploads/2018/04/ICARO-IO1-Transnational-Report-Final.pdf
http://icaro-softskills.eu/wp-content/uploads/2018/04/ICARO-IO1-Transnational-Report-Final.pdf
http://icaro-softskills.eu/wp-content/uploads/2018/09/IO2_Soft-Skills-Assessment-Tool-KitV4.pdf
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3 Λιθουανία: Ομάδες Τοπικής Δράσης στο 

Η δεύτερη συνάντηση στη Λιθουανία έλαβε χώρα 
τον Αύγουστο του 2018. Οι κύριοι στόχοι ήταν να 
συζητηθεί η πρόοδος των πνευματικών αποδόσεων 
του προγράμματος και τα προσεχή γεγονότα 
κατάρτισης. Οι υποψήφιοι για τη διεθνή κατάρτιση 
του Αμβούργου, Νοέμβριος 2018, προτάθηκαν και 
επιλέχθηκαν.

Έχει ξεκινήσει η διασπορά την πληροφορίας για το 
πρόγραμμα και τα αναμένοντα προϊόντα του, 
αποτελέσματα – το ICARO newsletter έχει 
διαμοιραστεί στο SIF facebook και σταλεί στους 
Συντονιστές Περιφέρειας του Κάουνας της 
Λιθουανικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων (LAEA). 
Επίσης το φυλλάδιο με τις βασικές πληροφορίες για 
το πρόγραμμα ICARO έχει διαμοιραστεί αρκετές 
φορές στο SIF facebook έχει σταλεί στους 
οργανισμούς LAG για ευρύτερη διασπορά και 
διάδοση ανάμεσα στους πελάτες τους. 

Η δ ι ερεύνηση περα ι τ έρω δ ιάδοσης της 
πληροφορίας για τις δραστηριότητες του 
προγράμματος, τις μεθοδολογίες και τα μελλοντικά 
σχέδια τοπικής κατάρτισης θα συζητηθεί καθώς και 
το σχέδιο δράσης που έχει ετοιμαστεί στην τρίτη 
συνάντηση των τοπικών ομάδων δράσης, η οποία 
προγραμματίζεται για αρχές Οκτώβρη.

4 Γερμανία: Ομάδες Τοπικής Δράσης (LAG) 

Η δεύτερη συνάντηση των μελών της Τοπικής Ομάδας 
Δράσης ( LAG )Γερμανίας έλαβε χώρα στις 19 
Αυγούστου . Παρουσ ία δήλωσαν 1 3 μέλη , 
αντιπροσωπεύοντας το Υπουργείο Παιδείας, το 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, σωματεία εργαζομένων, 
παρόχους Εκπαίδευσης Ενηλίκων και άλλους 
ενδιαφερόμενους.

Τα αποτελέσματα της διεθνούς έρευνας 
συζητήθηκαν και το γεγονός που προκάλεσε 
έκπληξη ήταν ότι τα αποτελέσματα σε διαφορετικές 
χώρες είναι πολύ κοντά. Τα μέλη συζήτησαν για τις 
δυνατότητες διασποράς των αποτελεσμάτων, 
ιδιαίτερα εξαιτίας της πρωτοβουλίας στο 
Ομοσπονδιακό Επίπεδο της Γερμανίας να ενισχύσει 
την κατάρτιση για μακροχρόνια άνεργους πολίτες. 
Η τοπική κατάρτιση αυτής της ομάδας είναι 
υψηλού ενδιαφέροντος και θα δοκιμαστεί από 
αρκετά μέλη.

https://www.facebook.com/Social-Innovation-FundSocialini%C5%B3-inovacij%C5%B3-fondas-119062608165611/?__xts__%5B0%5D=68.ARBNmIGPig8V-OiHjDtdvWi-nJbJriKtr8h_VqrpRmxrlIizlhzxjqUXhIkXWIHHXEs2b1eTBzC1P9mDMo_UapOfL_e-4oBZhcsPwP4IZzFfURTD--fnbbtyK_FkyZQ8aJVS5x6a7JbSvQj7bvoITelkF6Fi0osqTnyAQIkCh4tfpEWDQXmJlw
https://www.facebook.com/Social-Innovation-FundSocialini%C5%B3-inovacij%C5%B3-fondas-119062608165611/?__xts__%5B0%5D=68.ARBNmIGPig8V-OiHjDtdvWi-nJbJriKtr8h_VqrpRmxrlIizlhzxjqUXhIkXWIHHXEs2b1eTBzC1P9mDMo_UapOfL_e-4oBZhcsPwP4IZzFfURTD--fnbbtyK_FkyZQ8aJVS5x6a7JbSvQj7bvoITelkF6Fi0osqTnyAQIkCh4tfpEWDQXmJlw
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Δημοσιοποίηση του προγράμματος

Το ICARO στο TV Creta 
Ο κ. Καρουζάκης Γεώργιος, μέλος Δ.Σ. του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου και η Δρ. Μαρία Συμεωνίδου Υπεύθυνη Διαχείρισης του 
ICARO είχαν την ευκαιρία να εξηγήσουν τι αφορά το πρόγραμμα 
ICARO σε τοπικό τηλεοπτικό κανάλι του Ηρακλείου (ανάμεσα στο 
32:01 και 34:37) 

Μόνο Ελληνική έκδοση.

Παίξτε 
το

Το ICARO προβάλλεται στη Ν. Ζηλανδία 
Το περιοδικό «Adult Education Community Newsletter – χειμώνας 2018» της 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Κοινότητας στην Aotearoa (το όνομα της χώρας στη 
γλώσσα Μαόρι) επέλεξε το πρόγραμμα ICARO για να εξηγήσει την εμπειρία του 
στην Κοινότητα Ενηλίκων Μαθητευομένων. 

Διαβάστε το

Φέρνοντας τις οριζόντιες δεξιότητες ενηλίκων στη 
Συνεδρίαση LLLP 
Ο συνεργάτης EfVET συμμετείχε στο Ετήσιο Συνέδριο Δια Βίου 
Μάθησης, όπου είχε την ευκαιρία να διαδώσει το πρόγραμμα 
ICARO στους συμμετέχοντες. Η κα.Ricarda Motschilning, 
αντιπροσωπεύοντας το ICAE (International Council for Adult 
Education- Διεθνές Συμβούλιο Εκπαίδευσης Ενηλίκων) και ο κος 
PerPaludan Hansen (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για 
την Εκπαίδευση Ενηλίκων) έδειξαν το ενδιαφέρον τους για το 
ICARO. Κατόπιν ο κος Per Paludan Hansen εξέφρασε τη δέσμευση 
του για διάδοση του προγράμματος και εγχειριδίου κατάρτισης 
μέσω του δικτύου του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για την 
Εκπαίδευση Ενηλίκων. 
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https://www.aceaotearoa.org.nz/sites/default/files/downloads/ACE%20Aotearoa%20Winter%20Newsletter%202018.pdf
https://tvcreta.gr/news/14-07-18/
https://tvcreta.gr/news/14-07-18/
https://www.aceaotearoa.org.nz/sites/default/files/downloads/ACE%20Aotearoa%20Winter%20Newsletter%202018.pdf
https://tvcreta.gr/news/14-07-18/
https://tvcreta.gr/news/14-07-18/
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Το ICARO παρουσιάστηκε στην EPALE_DE

Επόμενα βήματα

Τοπική κατάρτιση εταίρων ημερομηνίες
Καθένας εταίρος θα οργανώσει μια κατάρτιση δια ζώσης 20 ωρών και μια αυτομελέτη 20 
ωρών με την ομάδα των 5 ενήλικων επαγγελματιών/ συμβούλων απασχόλησης. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της κατάρτισης οι επαγγελματίες θα εκπαιδευτούν στα ακόλουθα: 
παιδαγωγική κατάρτιση/ παιδαγωγική της κινητικότητας και εκπαίδευση Αγγλικής 
γλώσσας 

• 17, 18, 19 Οκτωβρίου - TIHC (Ηράκλειο,Ελλάδα)  
• 15 Οκτωβρίου, SIF (Βίλνιους,Λιθουανία)  
• 19 και 26 Οκτωβρίου, DCU, (Δουβλίνο, Ιρλανδία)  
• 22, 24, 29, 30 Οκτωβρίου, SEF (Μούρθια, Ισπανία)  
• 2 Νοεμβρίου, VHS (Αμβούργο, Γερμανία)) 

Η επόμενη συνάντηση στο Αμβούργο
Η επόμενη συνάντηση των εταίρων θα γίνει την εβδομάδα της 12ης Νοεμβρίου στο 
Αμβούργο. Αυτό θα συμπεριλαμβάνει και 5 ημέρες εκπαίδευσης κινητικότητας για 
ενήλικους εκπαιδευτές/ συμβούλους απασχόλησης, επιλεγμένους μέσα στις δικές τους 
τοπικές ομάδες δράσης. Αυτό θα είναι μια προσέγγιση προσανατολισμένη στην εξάσκηση 
σχετική με: 

A. Υπάρχουσες καλές πρακτικές 
B. Τα οnline διδακτικά περιβάλλοντα και εργαλεία  
C. Επεξηγήσεις πάνω σε διαφορετικές εκπαιδευτικές ενότητες  
D. Πρακτικά tests μεταξύ συναδέλφων σε διαφορετικές πιθανές καταστάσεις 
E. Δραστηριότητες εργαστηρίου, διάλογος, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, 

ασκήσεις και πρακτικές δραστηριότητες, μελέτες περίπτωσης… 

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 

Διαβάστε το

https://ec.europa.eu/epale/de/content/icaro-soft-skills-assessment-fuer-langzeitarbeitslose
https://ec.europa.eu/epale/de/content/icaro-soft-skills-assessment-fuer-langzeitarbeitslose

