
Διεθνής Κατάρτιση ICARO στο Αμβούργο
Η Διεθνής Κατάρτιση ICARO πραγματοποιήθηκε στης 12 με 16 Νοεμβρίου στο Hamburger 
Volkshochschule ( Αμβούργο). Σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιλέχτηκαν να 
συμμετάσχουν   και πέντε εθελοντές. Οι εθελοντές ήταν ενήλικες εκπαιδευτές ή σύμβουλοι οι 
οποίοι επιλέχτηκαν από το κάθε εθνικό εταίρο από τη χώρα του. (Servicio Regional de Empleo y 
Formacion de Murcia; ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου; Socialiniu Inovaciju 
Fondas and Hamburger Volkshochschule). 
Η Διεθνής Κατάρτιση αποσκοπούσε στο να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων σε 
οριζόντιες δεξιότητες και να λάβουν ανατροφοδότηση από την πλατφόρμα κατάρτισης ICARO, 
η οποία θα χρησιμοποιηθεί από αυτούς για να προσανατολίσουν άνεργους ενήλικες 
εκπαιδευόμενους σε οριζόντιες δεξιότητες. Η πενθήμερη εκπαίδευση καθοδηγήθηκε από 
επαγγελματίες του Hamburger Volkshochschule προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα 
θέματα: Υπάρχουσες καλές πρακτικές, On-line περιβάλλοντα διδασκαλίας και εργαλεία 
επεξήγησης σχετικά με τις διαφορετικές ενότητες κατάρτισης που θα παραδοθούν αργότερα 
σε άνεργους ενήλικες εκπαιδευομένους. Μεταξύ των εκπαιδευομένων πραγματοποιήθηκαν 
πρακτικές δοκιμασίες σε διαφορετικές πιθανές καταστάσεις που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης με ενήλικες εκπαιδευόμενους. Δραστηριότητες, συζητήσεις, 
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, ασκήσεις και πρακτικές δραστηριότητες.  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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 

Project n° 2017-1-ES01-
KA204-038271

Ενημέρωση

απαραγωγή του 
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http://www.icaro-softskills.eu
http://www.icaro-softskills.eu
https://www.youtube.com/watch?v=_Gu8HKjvHj4
https://www.youtube.com/watch?v=_Gu8HKjvHj4
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1 Μούρθια, Ισπανία

Το πιλοτικό πρόγραμμα "From Home to work" 
αναπτύχθηκε σε 6 εβδομάδες από 2 ομάδες 
ταυτόχρονα, σε δύο συνεδρίες εβδομαδιαίως, 4 ώρες 
από τον Ισπανό εταίρο "SEF Servicio Regional de 
Empleo y Formación". Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται 
σε ενήλικες άνεργους εκπαιδευομένους για να 
βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους χάρη στις 
οριζόντιες δεξιότητες. 

Οι δια ζώσεις συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στα 
γραφεία απασχόλησης της Μούρθια και της 
Καρθαγένης, όπου υπήρχαν επαρκής υποδομές και 
προσωπικό για την σωστή διεξαγωγή αυτών . Όλοι οι 
εκπαιδευόμενοι είχαν έναν υπολογιστή και υπήρχε μια 
οθόνη για κοινή εργασία σε κάθε αίθουσα. 

Κάθε ομάδα αποτελούνταν από 15 ενήλ ικες 
εκπαιδευόμενους με διαφορετικά προφίλ προσόντων, 
αλλά όλοι τους ήταν άνεργοι και εκπαιδεύτηκαν σε 
ομάδες των 5 από εκπαιδευτή που τους 
καθοδηγούσε καθ 'όλη τη διάρκειαtutored

Μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος , 
συμπληρώθηκε από τους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο 
αξιολόγησης και πραγματοποιήθηκε και μια αξιολόγηση 
με τους δασκάλους και το προσωπικό υποστήριξης. Η 
εμπειρία θα χρησιμεύσει για την ολοκλήρωση και 
οριστικοποίηση του εγχειριδίου του μαθήματος και για 
την επισκόπηση ορισμένων θεμάτων που ήταν ακόμα 
στο στάδιο προετοιμασίας. Τα προβλήματα που 
εντοπίστηκαν   μαζί με τα αποτελέσματα των άλλων 
χωρών εταίρων θα συμβάλλουν στην προσαρμογή της 
πλατφόρμας και του περιεχομένου του μαθήματος.

FROM HOME TO WORK κατάρτιση

3 Ηράκλειο, Ελλάδα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "From Home to Work" 
έφτασε στο Ηράκλειο της Κρήτης (Ελλάδα). Ο Έλληνας 
εταίρος του έργου ICARO, οι Τεχνικές Σχολές 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου (TIHC), διοργάνωσαν   την 
κατάρτιση από τις 12 έως τις 18 Μαρτίου , η οποία 
περιελάβανε 40 ώρες δια ζώσης διδασκαλίας . Το 
Τεχνικό Ινστιτούτο του Ηρακλείου (TIHC) συντόνιζε το 
πρόγραμμα  το οποίο απευθυνόταν σε ενήλικους 
εκπαιδευομένους άνεργους.

Η δια ζώσης εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε επιτυχώς 
από τις 12 έως τις 18 Μαρτίου 2019 από το Τεχνικό 
Ι νστ ιτούτο του Εμπορικού και Βιομηχαν ικού 
Επιμελητηρίου του Ηρακλείου με 25 εκπαιδευόμενους 
και 3 εκπαιδευτές. Κατά την επίδειξη του προγράμματος, 
οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες εξέφρασαν 
την ανάγκη βελτ ίωσης των προσωπικών και 
επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους, 
προκειμένου να καταφέρουν να γίνουν καλύτεροι 
υποψήφιοι για την εύρεση εργασίας. Αυτό το 
πρόγραμμα ήταν η απάντηση στις ανάγκες τους.
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Αμβούργο, Γερμανία3
Το πιλοτικό πρόγραμμα  “From Home to work”  ξεκίνησε 
στο Αμβούργο (Γερμανία) στις 13 Μαρτίου και θα 
διαρκέσει για 10-12 εβδομάδες . Η κατάρτιση 
συντονίζεται από το γερμανικό εταίρο "Hamburger 
Volkshochshule". Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται σε 
ενήλικους εκπαιδευόμενους άνεργους για να 
βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους χάρη στις 
οριζόντιες δεξιότητες. 
Υπάρχουν 47 συμμετέχοντες και είναι όλοι αλλοδαποί, 
π ο υ π ρ ο έ ρ χ ο ν τ α ι α π ό δ ι ά φ ο ρ ε ς χ ώ ρ ε ς , 
συμπεριλαμβανομένου του χώρου της ΕΕ αλλά και από 
την Ασία / Αραβία. Όλοι έχουν γλωσσική κατανόηση 
στο επίπεδο Β2, στην πραγματικότητα βρίσκεται σε 
εξέλιξη η απόκτηση του πτυχίου τους, απαιτείται μόνο 
να ολοκληρώσουν σύντομα τις εξετάσεις B2 στα 
γερμανικά. Θα έχουν 24 ώρες διδασκαλίας ως 
προσωπική εκπαίδευση ολόκληρης της ομάδας και 
14-16 επιπλέον ώρες σε μικρότερες ομάδες για να 
εργαστούν σε δύσκολα καθήκοντα (λόγω της γλώσσας). 
Η ομάδα αποτελείται από 22 γυναίκες και 25 άνδρες. 
Είναι ηλικίας 20-50 ετών

Η εκπαιδεύτρια, Martina Jürgensen, είχε ήδη συμμετάσχει 
στη Διεθνής Κατάρτιση και ως εκ τούτου είναι πολύ 
εξοικειωμένη με το θέμα. Το Hamburger Volkshochshule 
αποφάσισε ήδη να χρησιμοποιήσει το υλικό τουλάχιστον 
σε 2 διαφορετικές ταχύτητες μετά τη διάρκεια του έργου: 
1. Στα γερμανικά μαθήματα στο επίπεδο Β2 για 
Επαγγελματική Κατάρτιση και εκεί θα χρησιμοποιηθεί 
κάποιο υλικό που ταιριάζει περισσότερο στο επίπεδο του 
μαθήματος και τα θέματα. Σε ένα διαφορετικό 
πρόγραμμα που ξεκ ινάε ι τον Σεπτέμβρ ιο κα ι 
χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Απασχόλησης, το 
Hamburger Volkshochshule θα εκπαιδεύσει ανέργους που 
αναζητούν εργασία. Εκεί θα χρησιμοποιηθούν ολόκληρες 
ενότητες ή ακόμα και θέματα από το πρόγραμμα ICARO.

Κάουνας, Λιθουανία4
Το πιλοτικό πρόγραμμα “From Home to work” ξεκίνησε 
στο Βίλνιους (Λιθουανία) στις 4 Μαρτίου και θα 
ολοκληρωθεί στις 17 Μαΐου. Η κατάρτιση συντονίζεται 
από τον εταίρο, το Λιθουανικό Ταμείο Κοινωνικής 
Καινοτομίας (SIF) . Αυτή η εκπαίδευση απευθύνεται σε 
ενήλικους εκπαιδευόμενους άνεργους για   να 
βελτιώσουν την απασχολησιμότητά τους χάρη στις 
οριζόντιες δεξιότητες. 

Στην αρχή, οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι εισήχθησαν στην 
πλατφόρμα κατάρτισης μαλακών δεξιοτήτων της 
ICARO από τους Λιθουανούς συντονιστές του έργου. Οι 
εκπαιδευόμενοι έτυχαν ατομικής πρόσβασης στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάρτισης ICARO και τους 
ζητήθηκε να προβούν σε πρωταρχική εξέταση των 
χαρακτηριστικών στο σπίτι.

Μετά από εκπαιδευτικές συναντήσεις οργανώθηκαν σε 
μικρές ομάδες λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις 
δ υ ν α τ ό τ η τ ε ς τω ν ε κ π α ι δ ε υ ο μ έ νω ν . Κάθ ε 
εκπαιδευόμενος ήλθε σε επαφή με τον εκπαιδευτή 
τουλάχιστον δύο φορές το μήνα και παρακολούθησε 
δια ζώσης μαθήματα από τρεις έως έξι φορές. Η τελική 
δια ζώσης συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο «Ταμείο 
Κοινωνικής Καινοτομίας» στις 17 Μαΐου 2019. Περίπου 
26 εκπαιδευόμενοι αναμένεται να συμμετάσχουν, να 
παρουσιάσουν το συνολικό έργο τους στην πλατφόρμα 
οριζόντων δεξιοτήτων   ICARO και να συζητήσουν τα 
εκπαιδευτικά υλικά.



 
 

 4

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ                                                                                                                                                                                                            ΤΕΎΧΟΣ  3

Πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τις οριζόντιες δεξιότητες για ενήλικους εκπαιδευόμενους 
άνεργους. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των προηγούμενων φάσεων, θα δημιουργηθεί ένα 
προσαρμοσμένο πρόγραμμα σπουδών για οριζόντιες δεξιότητες. Πρόκειται για ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα σπουδών για οριζόντιες δεξιότητες που απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες-
στόχους ενηλίκων εκπαιδευομένων: ενήλικες μακροχρόνια ανέργους, ομάδες με κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης κλπ.

Partners

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 

Πρόγραμμα κατάρτισης στις οριζόντιες δεξιότητες 
για ενήλικους  άνεργους  εκπαιδευόμενους

Εγγράφομαι (EN, ES, GR, LT & FR)

Τελικό συνέδριο: From Home to Work, 12.06 Βρυξέλλες

ΑτζένταΕγγραφές

http://elearn.katartisi.gr/course/index.php?categoryid=7
https://forms.gle/RL38kbYixH8uZJDf6
http://course.icaro-softskills.eu/login/index.php
https://forms.gle/RL38kbYixH8uZJDf6
http://elearn.katartisi.gr/course/index.php?categoryid=7
http://course.icaro-softskills.eu/login/index.php

