
Η σύσταση «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων: 
Νέες ευκαιρίες για ενηλίκους»  εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 
του 2016 από το Συμβούλιο της ΕΕ. Πρόκειται για μία 
από τις κύριες νομοθετικές προτάσεις της «Νέας 
ατζέντας δεξιοτήτων για την Ευρώπη». Η αρχή ότι 
κάθε πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των ενηλίκων, 
έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς 
εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση αποτελεί μία 
από τις 20 βασικές αρχές που προτείνονται στο πλαίσιο 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της σύστασης, ανακαλύψτε τι 
γίνεται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη και πολύ περισσότερα 
εδώ:

Ενεργοποιηθείτε!

Να τι μπορείτε να κάνετε:

• Να διαδώσετε τις πληροφορίες σχετικά με 
την πρωτοβουλία «Διαδρομές αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων» και να σκεφτείτε πώς θα μπορούσε να 
συμβάλει η οργάνωσή σας.

• Να χρησιμοποιήσετε την πρωτοβουλία για να 
συνεισφέρετε στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά 
τη σημασία των βασικών δεξιοτήτων και της 
εκπαίδευσης των ενηλίκων και στη συμμετοχή 
περισσότερων συντελεστών. 

• Να ανταλλάσσετε ορθές πρακτικές στην EPALE, 
την ηλεκτρονική πλατφό ρμα για την εκπαίδευση 
ενηλίκων στην Ευρώπη, και να συμμετέχετε στη 
συζήτηση.

• Aν είστε δημόσια αρχή, να καθορίσετε μέτρα 
εφαρμογής, να εξασφαλίσετε τη συμμετοχή των 
ενδιαφερόμενων μερών και να κινητοποιήσετε 
πόρους.

• Αν είστε επαγγελματίας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, να 
ακολουθήσετε και τα τρία βήματα εάν είναι δυνατό, 
και να προσεγγίσετε τα άτομα στα οποία στοχεύει η 
πρωτοβουλία ώστε να διευκολύνετε την πρόσβασή 
τους στις «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων».

• Αν είστε εργοδότης, να εξετάσετε τρόπους 
υποστήριξης των υπαλλήλων σας ώστε να 
αποκτήσουν πρόσβαση και να εξελιχθούν μέσω των 
«Διαδρομών αναβάθμισης των δεξιοτήτων».
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Τι είναι οι «διαδρομές αναβάθμισης 
των δεξιοτήτων»; 

Ανάγνωση, γραφή, απλοί αριθμητικοί υπολογισμοί 
και χρήση υπολογιστή: πρόκειται για πράγματα που 
κάνουμε κάθε μέρα, εφαρμόζοντας τις βασικές μας 
δεξιότητες στην πράξη, τις περισσότερες μάλιστα φορές 
χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε. 

Αυτό όμως δεν είναι απλό για όλους. Για σχεδόν 70 
εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη, τέτοιες απλές 
εργασίες που άλλοι θεωρούν ως δεδομένες, παρουσιάζουν 
μεγάλες δυσκολίες. 

Για τους ανθρώπους αυτούς, είτε είναι εργαζόμενοι, άνεργοι 
ή  οικονομικά ανενεργοί, η νέα πρωτοβουλία «Διαδρομές 
αναβάθμισης των δεξιοτήτων», θα είναι ευκαιρία για ένα 
νέο ξεκίνημα, καθώς περιλαμβάνει χαρτογράφηση και 
αναγνώριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που ήδη 
διαθέτουν· τους προσφέρει περαιτέρω εκπαίδευση και 
κατάρτιση και, τελικά, τους οδηγεί στην απόκτηση νέων 
προσόντων.

Πώς θα λειτουργεί η πρωτοβουλία; 

Οι «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων»  θα ακολουθούν μια απλή λογική τριών σταδίων, πάντοτε προσαρμοσμένων 
στην ιδιαίτερη κατάσταση του κάθε ατόμου. 

Έως το 2018, τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες εθνικές δομές και να προβλέψουν ρυθμίσεις 
έτσι ώστε οι «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων» να γίνουν πραγματικότητα. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί σε στενή 
συνεργασία με όλους τους συντελεστές που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των ενηλίκων. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέχει στήριξη μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ιδίως του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου και του προγράμματος Erasmus+, ενώ θα διευκολύνει την αμοιβαία μάθηση και τις ανταλλαγές 
για την επιτυχή εφαρμογή της πρωτοβουλίας.

Αξιολόγηση των 
δεξιοτήτων

Επιτρέπει σε 
ενήλικες να 

προσδιορίσουν 
τις δεξιότητες που 
ήδη διαθέτουν και 
τις ενδεχόμενες 

ανάγκες 
αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων

Εξατομικευμένη 
προσφορά 
μάθησης

Παρέχει σε 
ενήλικες ευέλικτη 

και ποιοτική 
εκπαίδευση και 
κατάρτιση για 
να ενισχύσει 
τις δεξιότητες 

που χρειάζονται 
περισσότερο

Επικύρωση και 
αναγνώριση

Προσφέρει σε 
ενήλικες την 
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νέων δεξιοτήτων 

τους, να τις 
χρησιμοποιήσουν 

στην αγορά 
εργασίας ή 

για περαιτέρω 
μάθηση, ακόμη και 
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την απόκτηση 
υψηλότερων 
προσόντων
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