
«Δεν είναι πoτε αργά να μαθεις» Τελικό συνέδριο 
ICARO
Το τελικό συνέδριο του ICARO με τίτλο «From home to work» πραγματοποιήθηκε στης 12 
Ιουνίου  στην  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  των  Περιφερειών. Η  εκδήλωση  συνδιοργανώθηκε  από 
τον Βέλγο εταιρο EfVET και από το γραφείου της Ισπανικής Περιφέρειας στης Βρυξέλλες. 
Την  εκδήλωση  άνοιξε  ο  Thomas Wobben ( Επιτροπή  των  Περιφερειών, Διευθυντής  της 
Επιτροπής  για  την  Κοινωνική  πολιτική, Εκπαίδευση, Απασχόληση, Έρευνα  και  τον 
πολιτισμό  ( SEDEC). Τονίζοντας  την  σημασία  της  ενσωμάτωσης  των  πολιτικών  της  ΕΕ  σε 
τοπικό  και  περιφερειακό  επίπεδο. Η  εκδήλωση  συνεχίστηκε  με  τις  παρουσιάσεις  της 
Francisca Munuera Giner  (Περιφερειακή Υπηρεσία Απασχόλησης και Κατάρτισης, 
Περιφέρειες της Μούρθια) δήλωσε ότι ο στόχος του έργου είναι ότι «δεν είναι ποτέ αργά 
για μάθηση» και αυτό είναι το κύριο κίνητρο για τους εμπλεκόμενους εταίρους. Το 
διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «From home to work» παρουσιάστηκε από τον 
Iñigo Magdaleno, στην συνέχεια η Heike Kölln-Prisner, η Jane O’Kelly και η Μαρία 
Βουϊδάσκη παρουσίασαν τα κύρια παραδοτέα και διδάγματα του προγράμματος.  

Η συζήτηση στο πάνελ συνεχίστηκε από την Alexia Samuel (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, DG-
EMPL), Michele Mombeek, Erasmus+ Εθνική Αρχή, CFWB, Gina Ebner, Γενικός 
Γραμματέας, Ευρωπαϊκός σύνδεσμος για την Εκπαίδευση Ενηλίκων (EAEA) και Ian 
Clifford  (ALL DIGITAL). Ακολούθησε μια παρουσίαση της πλατφόρμα  EPALE από τον 
Rumen Halachev, EPALE Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης. 
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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-
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Read more
Conference aftermovie

https://www.youtube.com/watch?v=UKWUCm6thpg
http://www.icaro-softskills.eu
http://icaro-softskills.eu/its-never-to-late-to-learn/
http://icaro-softskills.eu/its-never-to-late-to-learn/
http://www.icaro-softskills.eu
https://www.youtube.com/watch?v=UKWUCm6thpg
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Ο εταίρος EfVET φιλοξένησε την τελευταία συνάντηση 
του προγράμματος στης 12 και 13 Ιουνίου στις 
εγκαταστάσεις τους.  

Η τελευταία διακρατική συνάντηση των εταίρων 
επικεντρώθηκε στο να τεθούν οι τελευταίες προθεσμίες 
καθώς το πρόγραμμα πρόκειται να τελειώσει στης 
30.08.2019. Στα επόμενα παραδοτέα θα πρέπει να είναι 
η αναθεώρηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας, έτσι 
ώστε να είναι πιο συνεπής, ο σχεδιασμός των μελετών 
περίπτωσης και η ποιοτ ική αξιολόγηση των 
παραδοτέων IO3 και IO4. Επίσης οι εταίροι 
μοιράστηκαν τις εντυπώσεις τους από τα δικά τους 
πιλοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου το κοινό – 
στόχος είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα εργαλέια.

1

Στις 18 Ιουνίου, στο Hamburger Volkshochschule 
διοργανώθηκε η εθνική εκδήλωση διάδοσης 
του προγράμματος ICARO. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν περίπου 30 συμμετέχοντες από διάφορες 
οργανώσεις που ήταν παρόντες: κρατικά τμήματα, 
επιμελητήρια, πάροχοι ΑΕ, εργατικά σωματεία, 
εκπρόσωποι γραφείων εργασίας και εκπρόσωποι των 
περιφερειών. Οι κύριες συζητήσεις αφορούσαν την 
ανάγκη για οριζόντιες δεξιότητες σε έναν 
μεταβαλλόμενο και ψηφιοποιημένο κόσμο εργασίας 
(που παρουσιάστηκε από την Jana Kappel, Εμπορικό 
Επιμελητήριο του Αμβούργου) και την παρουσίαση του 
ICARO από τον Heike Kölln-Prisner. Μετά από αυτό, οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη 
διαδικτυακή πλατφόρμα «Από το σπίτι στην 
εργασία» ("Soft skills für den Job") και να 
πραγματοποιήσουν μια προσωπική συνάντηση με 
επικεφαλής την εκπαιδευτή Martina Jürgensen.

Το σεμινάριο έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάγκη 
αναγνώρισης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης στον 
επαγγελματικό χώρο, σε μια συνάντηση της Jana Kappel. 
Στο τέλος, οι συμμετέχοντες είχαν χρόνο να ανταλλάξουν 
απόψεις και δίκτυο. Εκτός από τους 30 εξωτερικούς 
συμμετέχοντες, αρκετοί υπάλληλοι του Hamburger 
Volkshochschule ήταν παρόντες για να ενημερωθούν για 
την πλατφόρμα και την περαιτέρω χρήση της.  

Ανατροφοδότηση Η κύρια ανατροφοδότηση ήταν ότι η 
ICARO εισήγαγε μια πολύ ενδιαφέρουσα πλατφόρμα και 
ότι παρόμοιες προσπάθειες μπορούν να διαδραματίσουν 
ζωτικό ρόλο στην επικύρωση των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων για την εργασία, αλλά πρέπει επίσης να 
υπάρχουν συστήματα επικύρωσης για την επικύρωση των 
εξειδικευμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων. Μαζί αυτοί οι 
δύο τρόποι μπορούν να αποτελέσουν μια καλή επιλογή για 
αναβάθμιση.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - 
Βρυξέλλες

Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων, οι συνεργάτες συνειδητοποίησαν 
ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης μπορεί 
να είναι πολύ περίπλοκη για να αφήσει το κοινό-
στόχο (ενήλικες άνεργοι μαθητευόμενοι) να 
πλοηγηθούν μόνοι τους. Ως εκ τούτου, θα 
επισημάνουν την ανάγκη να έρθουν σε επαφή με 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΣΕΙΣ 

Hamburger Volkshochschule 
Γερμανία
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SEF- Ισπανία2
Στις 24 Ιουνίου, η Περιφερειακή Υπηρεσία 
Απασχόλησης και Κατάρτισης παρουσίασε το έργο 
ICARO στην περιοχή Archivo της Murcia.  Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από εκατό 
επαγγελματίες σχετικοί με την κατάρτιση για την 
απασχόληση, προκειμένου να μεταφερθεί η ανάγκη για 
την κατάρτιση των μακροχρόνια ανέργων σε 
«οριζόντιες δεξιότητες». Το εθνικό σεμινάριο ήταν η 
τέλεια ευκαιρία να εισαχθούν τα εργαλεία και οι πόροι 
στην τοπική κοινότητα επαγγελματιών που εργάζονται 
σε συμβουλευτική σταδιοδρομίας, ανθρώπινο δυναμικό, 
αλλά και σε ενήλικες εκπαιδευομένους, η κεντρική 
ομάδα στόχου.  

Ένα από τα κύρια εργαλεία που παρουσιάστηκαν ήταν η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα "Από το σπίτι στην εργασία" η 
οποία διευκολύνει την απόκτηση δεξιοτήτων από το 
κοινό-στόχο. Η πλατφόρμα επιτρέπει στον μαθητή, μετά 
την εγγραφή, να βρει πλήρη στοιχεία και περιεχόμενο 
εντελώς δωρεάν για να βελτιώσει τις οριζόντιες 
δεξιότητές του. 

Περιλαμβάνει τέσσερα βασικά θέματα: Ψηφιακή 
ικανότητα, πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα, 
κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες και πολιτισμική 
ευαισθητοποίηση. 

Τι είναι  επόμενο; Η SEF (Περιφερειακή 
Υπηρεσία Απασχόλησης και Κατάρτισης) 
εργάζεται ήδη για να παρουσιάσει το διαδικτυακό 
μάθημα «Από το σπίτι προς εργασία» στα 
εξατομικευμένα δρομολόγια που αποσκοπούν στη 
βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης των 

Social Innovation Fund - 
Λιθουανία

3

Στη Λιθουανία πραγματοποιήθηκαν εθνικές 
εκδηλώσεις διάδοσής του προγράμαμτος ICARO 
στις 20 Ιουνίου και στις 27 Ιουνίου. Στις 20 Ιουνίου, 
στην εκδήλωση συμμετείχαν 23 συμμετέχοντες και στις 
27 Ιουνίου - 16 συμμετέχοντες, που εκπροσωπούσαν 
διάφορους οργανισμούς: Εργατικό Ανταγωνισμό, τον 
Δήμο, ΑΕ ιδρύματα, ΜΚΟ . Την εναρκτήρια ομιλία έκανε 
ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καινοτομίας 
Daiva Damuleviciene και η εκπρόσωπος της Λιθουανικής 
Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Irena Zemaitaityte. Η 
ιδέα της κατάρτισης των οριζόντιων δεξιοτήτων για 
τους ενήλικες με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων που 
αναζητούν εργασία αλλά και τα αποτελεσμάτων του 
προγράμματος ICARO παρουσιάστηκαν από το Zivile 
Jonyniene (Ταμείο Κοινωνικής Καινοτομίας). 

Συζήτηση σχετικά με το πώς οι οριζόντιες δεξιότητες 
μπορούν να βελτιώσουν την απασχολησιμότητα των 
μακροχρόνια ανέργων, πραγματοποιήθηκαν από τους 
Linas Likosius και Rasa Trepkuviene, οι οποίοι είχαν 
οργανώσει την πιλοτική κατάρτιση ICARO στη 
Λιθουανία. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να 
ανακαλύψουν το Toolkit για την Αξιολόγηση των 
Δεξιοτήτων και την ηλεκτρονική πλατφόρμα «Από το 
Σπίτι στην Εργασία», συζήτησαν επίσης τις δυνατότητες 
χρήσης των αποτελεσμάτων του ICARO στο έργο του 
οργανισμού τους. Οι συμμετέχοντες επέδειξαν υψηλό 
ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά υλικά των οριζόντιων 
δεξιοτήτων του ICARO. Πολλοί από αυτούς επεσήμαναν 
ότι θα μπορούσε να είναι πολύτιμη η ενσωμάτωση του 
υλικού στα προγράμματα κατάρτισης των ενηλίκων και 
έδειξαν προσωπικό ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα 
του ICARO που έχουν δημιουργηθεί.
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Τεχνικές Σχολές του Επιμελητηρίου 
Ηρακλείου - Ελλάδα5

Στην Ελλάδα, η εθνική εκδήλωση διάδοσης του 
σχεδίου ICARO πραγματοποιήθηκε στις 16 
Ιουλίου. 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Τεχνικό Ινστιτούτο 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 

Πανεπιστήμιο του 
Δουβλίνου- Δουβλίνο6

Η εκδήλωση διάδοσης του προγράμματος ICARO στην 
Ιρλανδία πραγματοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης, 
στο πανεπιστήμιο του Αγίου Πατρικίου, DCU, Δουβλίνο την 
Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019. Προσκλήθηκαν διάφοροι 
ενδιαφερόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των μελών των 
ομάδων τοπικής δράσης, των εκπαιδευτών και των 
εκπαιδευτών από το χώρο της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης , των εργοδοτών , των κυβερνητικών 
υπαλλήλων και των αποφοίτων, των σημερινών φοιτητών 
και των καθηγητών από τα προγράμματα εκπαίδευσης και 
κατάρτισης.  

Δύο προσκεκλημένοι ομιλητές παρουσίασαν την 
Τεχνολογία Ενίσχυσης Μάθησης (TEL) στην περαιτέρω 
εκπαίδευση και κατάρτιση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο σε 
εκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά συμβούλια. 

Ο Ciara Ni Fhloinn από την ιρλανδική Υπηρεσία 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ιρλανδίας παρουσίασε το 
πλαίσιο και τις δραστηριότητες του κολλεγίου στο κοινό και 
συζήτησε το φάσμα των πιστοποιημένων μαθημάτων που 
διατίθενται στους εκπαιδευτές της FET και στους 
ενδιαφερόμενους μέσω της εθνικής πλατφόρμας Moodle.

Ο Aoife Fitzsimons, συντονιστής της TEL από το 
Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Galway 
Roscommon, μίλησε για την ενσωμάτωση εργαλείων 
και εφαρμογών μάθησης μέσω της τεχνολογίας (TEL) 
στα εκπαιδευτικά προγράμματα της FET και πώς οι 
εκπαιδευτές και οι εκπαιδευόμενοι βελτίωσαν το 
ψηφιακό γραμματισμό των εκπαιδευομένων και 
ενσωμάτωσαν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων. Το κοινό με πάνω από 35 
καθηγητές, εκπαιδευτές, ενδιαφερόμενους και 
εκπαιδευόμενους οι οποίοι ασχολήθηκαν με το υλικό 
μέσω συζήτησης και αμφισβήτησης. Η ανάγκη για 
αξιολόγηση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων ήταν 
αναγνωρισμένη και ευπρόσδεκτη, παρόλο που 
εκφράστηκαν ανησυχίες από εκπαιδευτές που 
συνεργάζονται με εκπαιδευόμενους με πρόσθετες 
ανάγκες και αναπηρίες ότι η προσβασιμότητα σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον τηλεθέασης ή εικονικής 
μάθησης πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα και να 
ενσωματωθεί στο σχεδιασμό τέτοιων παρεμβάσεων.
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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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ΝΕΟΙ ΠΟΡΟΙ

Πρόγραμμα κατάρτισης σχετικά με τις οριζόντιες δεξιότητες για ενήλικους 
άνεργους εκπαιδευόμενους 

Αυτό είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις ορίζοντες δεξιότητες που απευθύνεται 
σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου: μακροχρόνια άνεργους ενήλικες, ομάδες με κίνδυνο 
κοινωνικού αποκλεισμού, χαμηλής ειδίκευσης ενήλικες κ.α. «From home to Work» διαθέσιμο 
στα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Λιθουανικά, Ελληνικά και Γερμανικά. Συμμετοχή 

Εγχειρίδιο για Προσωπικό Ενηλίκων 

Το εγχειρίδιο για το προσωπικό των ενηλίκων, η εμπειρική κατάρτιση με εκπαιδευτικούς ενηλίκων 
για την παρακολούθηση αυτής της εξατομικευμένης μεθοδολογίας και η πρακτική απόκτηση 
δεξιοτήτων για την ομάδα ενηλίκων ανέργων είναι απαραίτητη. Κατεβάστε

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

«Θα σας το πρότεινα χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι πολύ ενδιαφέρον για τους άνεργους ενήλικες οι 
οποίοι έχουν ένα  βασικό επίπεδο ψηφιακών γνώσεων αλλά και η πλατφόρμα από μόνη της υποστηρίζει 
την χρήση και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων» María José Candel Romero, Trainer – (Ισπανία) 

«θα περιέγραφα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ως έντονο και λεπτομερές. Αφορούν όλες τις πτυχές της γερμανικής 
ζωής και της εργασιακής κουλτούρας. Η αυξανόμενη ποικιλομορφία στο εργατικό δυναμικό και η ανάγκη 
κατανόησης των απαραίτητων εργαλείων που απαιτούνται για την ένταξη. - Nisha Sayeed Kumar, Learner 

«Η πλατφόρμα ICARO έχει προβλέψει για διαφορετικά στυλ, χρόνο, μέρος και ρυθμό εκμάθησης 
των εκπαιδευομένων. - Rasa, Trainer ( Λιθουανία) 

«Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι «ένα στο είδος του»! Η δομή και το κείμενο είναι πολύ 
καλά  συνδυασμένα, ώστε κάθε εκπαιδευόμενος μπορεί να συμμετάσχει, ασχέτως 
εθνικότητας και γνωστικού επιπέδου» - Γιάννης Λιναρδάκης ( Ελλάδα) 
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