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1. Αναβϊθμιςη δεξιοτότων 
ενηλύκων 



Τφιςτϊμενεσ προκλόςεισ – Μερικϊ αριθμητικϊ δεδομϋνα 
ςε ςχϋςη με τισ βαςικϋσ δεξιότητεσ των ενηλύκων  

 
 Περύπου 63 εκατομμύρια Ευρωπαύοι (20%) δεν διαθϋτουν 

επαρκεύσ δεξιότητεσ ανϊγνωςησ, γραφόσ και 
αριθμητικόσ.  

 Το 25 % των ενηλύκων ςτην Ευρώπη δεν διαθϋτει τισ 
αναγκαύεσ ψηφιακϋσ δεξιότητεσ, ώςτε να χρηςιμοποιεύ 
αποτελεςματικϊ τισ ΤΠΕ (Programme for the 

International Assessment of Adult Competencies-

PIAAC, 2013) 

 Μϋχρι το 2020 μόνο το 15% των νϋων θϋςεων εργαςύασ 
θα εύναι για τουσ εργαζόμενουσ με χαμηλϊ προςόντα.  

 Από την ϊλλη πλευρϊ, το 40% των εργοδοτών 
αναφϋρουν ότι δεν μπορούν να βρουν ϊτομα με τισ 
ςωςτϋσ δεξιότητεσ προκειμϋνου να επιτύχουν ανϊπτυξη 
και καινοτομύα.  
 



Επιπτώςεισ 
 Σα ϊτομα με χαμηλϋσ δεξιότητεσ διατρϋχουν υψηλό 

κύνδυνο ανεργύασ, φτώχειασ και κοινωνικού 
αποκλειςμού, υψηλότερουσ κινδύνουσ υγεύασ και 
χαμηλότερο προςδόκιμο ζωόσ, ενώ τα παιδιϊ τουσ 
αντιμετωπύζουν υψηλότερο κύνδυνο χαμηλών 
ςχολικών επιδόςεων. 

 Σα ϊτομα αυτϊ εύναι λιγότερο πιθανό να 
ςυμμετϊςχουν ςτη μϊθηςη ό να ςυμμετϊςχουν 
πλόρωσ ςτην οικονομύα και κοινωνύα που 
εξελύςςονται ψηφιακϊ.  

 Τα ϊτομα με χαμηλϋσ δεξιότητεσ αντιμετωπύζουν 
μεγαλύτερο κύνδυνο ειςόδου ό επιςτροφόσ ςτην 
αγορϊ εργαςύασ.  

 Ενόλικεσ με υψηλότερο επύπεδο ςτισ δεξιότητεσ 
γραμματιςμού, αριθμητιςμού και επύλυςησ 
προβλημϊτων ςε πλούςια τεχνολογικϊ περιβϊλλοντα 
τεύνουν να ϋχουν μεγαλύτερη επιτυχύα ςτην αγορϊ 
εργαςύασ και ςτη ζωό  (PIAAC, 2013).  
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ύςταςη του υμβουλύου τησ ΕΕ για την 
Αναβϊθμιςη των Δεξιοτότων των Ενηλύκων (2016)  

 Γηα ηελ ανηιμεηώπιζη ηυν πποκλήζευν  

 Σην πιαίζην ηνπ επηδησθόκελνπ ζηόρνπ ηεο 

ΕΕ γηα ενίζσςζη «διά βίος» δεξιοηήηυν   

 Εκηιμώνηαρ όηι κάθε πολίηηρ θα σπειαζηεί 

ένα εςπύ θάζμα βαζικών ικανοηήηυν, ένα 

ζςνδςαζμό δηλαδή εςπύηεπυν γνώζευν, 

δεξιοηήηυν και ζηάζευν 

Υιοθετήθηκε η Σύζηαζη ‘Διαδπομέρ 

αναβάθμιζηρ ηων δεξιοηήηων: Νέερ 

εςκαιπίερ για ενηλίκοςρ (2016). 

 

 
• H λέα πξσηνβνπιία είναι εςκαιπία για ένα νέο ξεκίνημα, καθώρ πεπιλαμβάνει 

σαπηογπάθηζη και αναγνώπιζη ηυν γνώζευν και ηυν δεξιοηήηυν πος ήδη 

διαθέηοςν· ηοςρ πποζθέπει πεπαιηέπυ εκπαίδεςζη και καηάπηιζη θαη, ηειηθά, ηνπο 

νδεγεί ζηελ απόκηηζη νέυν πποζόνηυν. 

 

• Σηόρνο ηεο πξνηεηλόκελεο Σύζηαζεο είλαη να βεληιυθεί η ανάπηςξη ηυν βαζικών 

ικανοηήηυν ηυν ενηλίκυν  (π.ρ. γξακκαηηζκόο, μέλεο γιώζζεο ή δεμηόηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιίηε, θαζώο θαη ςεθηαθέο δεμηόηεηεο) γηα 

άηνκα όισλ ησλ ειηθηώλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο.  



Σα τρύα βόματα τησ ύςταςησ 



Χαρακτηριςτικϊ ευϋλικτων 
διαδρομών μϊθηςησ (1) 

• Όλεσ οι πτυχϋσ τησ μϊθηςησ (ςυμπεριλαμβανομϋνου του 
περιεχομϋνου, τησ δομόσ, του χρονοδιαγρϊμματοσ, των 
μεθόδων διδαςκαλύασ/εκμϊθηςησ και των υποςτηρικτικών 
μϋςων μϊθηςησ) εύναι κατϊλληλεσ για τισ ανϊγκεσ και τισ 
περιςτϊςεισ του εκπαιδευόμενου.  

• Η προςφορϊ λαμβϊνει υπόψη τισ όδη αποκτώμενεσ 
δεξιότητεσ. 

• H προςφορϊ εξαςφαλύζει ότι ο εκπαιδευόμενοσ αποκτϊ πρώτα 
ϋνα ςταθερό υπόβαθρο αλφαβητιςμού, αριθμητιςμού και 
ψηφιακών ικανοτότων ωσ βϊςη για περαιτϋρω μϊθηςη.  

• Tα προγρϊμματα κατϊρτιςησ χωρύζονται ςε ενότητεσ ό 
ψηφύδεσ. 

 

 



Χαρακτηριςτικϊ ευϋλικτων 
διαδρομών μϊθηςησ (2) 

 Η μϊθηςη αξιοποιεύ τισ εμπειρύεσ του εκπαιδευόμενου 
και εύναι εμπνευςμϋνη από την προςϋγγιςη μϊθηςησ 
μϋςω τησ δρϊςησ (learning by doing). 

 Η μϊθηςη προςφϋρεται με διϊφορουσ τρόπουσ (π.χ. εξ 
αποςτϊςεωσ μϊθηςη, μικτό μϊθηςη).  

 Τα προςφερόμενα προγρϊμματα ευθυγραμμύζονται με 
τισ τοπικϋσ ανϊγκεσ και τισ ανϊγκεσ τησ αγορϊσ 
εργαςύασ και αναπτύςςονται ςε ςυνεργαςύα με τα 
ενδιαφερόμενα μϋρη.  

 Διαςφαλύζεται η ποιότητα ςτην προςφερόμενη μϊθηςη. 

 Οι εκπαιδευτικού και οι εκπαιδευτϋσ που προςφϋρουν 
την εκπαύδευςη και την κατϊρτιςη εύναι ϋμπειροι και 
προςοντούχοι. 





ύςταςη υμβουλύου τησ ΕΕ για την Αναβϊθμιςη 
των Δεξιοτότων των Ενηλύκων 2016 

 Στη Σύςταςη, το Συμβούλιο τησ 
Ευρωπαώκόσ Ένωςησ ςυνιςτϊ επύςησ 
ςτην Ευρωπαώκό Επιτροπό ‘να 
διευκολύνει την αμοιβαία μάθηςη 
μεταξύ των κρατών μελών και να 
καταςτήςει διαθέςιμουσ τουσ βαςικούσ 
πόρουσ και πληροφορίεσ μέςω τησ 
Ηλεκτρονικήσ πλατφόρμασ για την 
Εκπαίδευςη Ενηλίκων ςτην Ευρώπη 
(EPALE)’. 

 



2. Η πολιτικό τησ ΕΕ για τισ 
Ψηφιακϋσ δεξιότητεσ 
ενηλύκων ςτην ΕΕ 

 



Μερικϊ δεδομϋνα για τισ ψηφιακϋσ δεξιότητεσ 
 Η πρόςβαςη ςτο Ίντερνετ χρηςιμοποιόθηκε από το 86% των νοικοκυριών ςτην ΕΕ-

28 το 2018, 38 ποςοςτιαύεσ μονϊδεσ υψηλότερα από το 2008 (48%).  

 Το ποςοςτό των ατόμων ηλικύασ 16 ϋωσ 74 ετών ςτην ΕΕ-28 που παρόγγειλαν ό 
αγόραςαν αγαθϊ ό υπηρεςύεσ μϋςω του διαδικτύου για ιδιωτικό χρόςη ανόλθε ςτο 
60% το 2018 (Eurostat, 2018).  

 Το ποςοςτό των ατόμων που χρηςιμοποιούν οποιαδόποτε κινητό ςυςκευό, όπωσ 
ϋνα smartphone ό ϋνα tablet για την εύςοδο ςτο Διαδύκτυο, αυξόθηκε από 36% το 
2012 ςε 51% το 2014.  

 Οι ειδικού και οι υπεύθυνοι για τη χϊραξη πολιτικόσ ςυμφωνούν ότι η ικανότητα 
διαχεύριςησ πληροφοριών και επύλυςησ προβλημϊτων που χρηςιμοποιούν 
ψηφιακϋσ ςυςκευϋσ, εφαρμογϋσ και δύκτυα ϋχει καταςτεύ ζωτικόσ ςημαςύασ για τη 
ζωό του 21ου αιώνα.  

 Όλο και περιςςότερεσ θϋςεισ εργαςύασ απαιτούν ψηφιακϋσ δεξιότητεσ. Μια νϋα 
ταξινόμηςη του ΟΟΣΑ αποκαλύπτει ότι οι τομεύσ υψηλόσ ψηφιακόσ ϋνταςησ όταν 
υπεύθυνοι για τη δημιουργύα περύπου 40% των 38 εκατομμυρύων θϋςεων 
εργαςύασ που προςτϋθηκαν ςτισ χώρεσ του ΟΟΣΑ μεταξύ 2006 και 2016 (OECD, 

2019).  

 Η ψηφιακό ϋνταξη εύναι το κλειδύ για την κοινωνικό ϋνταξη και την ενεργό 
ςυμμετοχό ςτα κοινϊ, ςτην αγορϊ εργαςύασ, ςτην εκπαύδευςη, ςτισ δραςτηριότητεσ 
ελεύθερου χρόνου κ.λπ. 

 

 

 



Εντούτοισ … 

 Περύπου 170 εκατομμύρια ϊνθρωποι ό το 44% των ενόλικων 
Ευρωπαύων ϋχουν χαμηλϋσ ό καθόλου ψηφιακϋσ δεξιότητεσ 
(2017).  

 Πολλού ϊνθρωποι δεν διαθϋτουν βαςικϋσ γνώςεισ ςχετικϊ με 
τον τρόπο προςταςύασ των δεδομϋνων τουσ ςτο διαδύκτυο ό 
τον τρόπο με τον οπούο αξιολογούν την ποιότητα των πηγών 
πληροφοριών ςτισ οπούεσ ϋχουν πρόςβαςη. 

 Το ψηφιακό χϊςμα που αρχικϊ αφορούςε την πρόςβαςη ςε 
υπολογιςτϋσ και ψηφιακϋσ υποδομϋσ, ϋχει εξελιχθεύ ςε ϋνα 
χϊςμα μεταξύ εκεύνων που ϋχουν και εκεύνων που δεν ϋχουν 
τισ απαραύτητεσ δεξιότητεσ για να χρηςιμοποιούν και να 
επωφελούνται από το Διαδύκτυο. 

 Οι ανεπαρκεύσ δεξιότητεσ εύναι ϋνασ ςημαντικόσ λόγοσ για 
τουσ οπούουσ οι ενόλικεσ δεν ϋχουν πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο.  



Κεύμενα πολιτικόσ τησ ΕΕ που αναφϋρονται 
ςτισ Ψηφιακϋσ Δεξιότητεσ των Ενηλύκων  

Ανακούνωςη 
τησ Bruges  

(2010)  
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Θεματολόγιο 

για την 
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ύςταςη του 
υμβουλύου 

ςχετικϊ με την 
αναγνώριςη 

και επικύρωςη 
τησ μη τυπικόσ 

και ϊτυπησ 
μϊθηςησ (2012) 
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και 
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2020 (2009) 
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ύςταςη για τισ 
βαςικϋσ 

ικανότητεσ  τησ 
Διϊ Βύου 
Μϊθηςησ 

(2018)  



Γιατύ ψηφιακϋσ δεξιότητεσ ςτην Εκπαύδευςη Ενηλύκων; 

 Οη ΤΠΕ, θηλεηέο ζπζθεπέο, αλνηθηνί εθπαηδεπηηθνί πόξνη – ΑΕΠ 

(OER), ηα «Μαδηθά Ειεύζεξα Δηαδηθηπαθά Μαζήκαηα» (MOOCs) 

θαη ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο έσοςν μεγάλερ δςναηόηηηερ 

για διεύπςνζη ηηρ ππόζβαζηρ ζηην Δκπαίδεςζη Δνηλίκυν 

(μέζυ ηυν πιο εςέλικηυν πεπιβαλλόνηυν μάθηζηρ).  

 Οη ςεθηαθέο δεμηόηεηεο, όπσο θαη νη άιιεο δεμηόηεηεο εληζρύνπλ 

ηελ κοινυνική ένηαξη, ηην ένηαξη ζηην αγοπά επγαζίαρ και 

ζηιρ εκπαιδεςηικέρ εςκαιπίερ. Όινη, ηδηαίηεξα ελήιηθεο πνπ 

αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο, πξνσζώληαο ηηο ςεθηαθέο 

δεμηόηεηέο ηνπο κπνξνύλ λα ζςμμεηάζσοςν καλύηεπα ζηην 

κοινυνία, να βεληιώζοςν ηιρ πποοπηικέρ ηοςρ ζηην αγοπά 

επγαζίαρ και να ςπεπαζπιζηούν ηα δικαιώμαηα και ηα 

ζςμθέπονηά ηνπο. 

 Η ‘επαλάζηαζε’ ησλ αλνηθηώλ εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ ςπόζσεηαι 

να διαθέζει ςτηλήρ ποιόηηηαρ εκπαιδεςηικούρ πόποςρ ζε 

νπνηνλδήπνηε, νπνηεδήπνηε, νπνπδήπνηε θαη ζε ζρεηηθά ρακειό 

θόζηνο.  

 

 

 

 

 

 

 



Σε πνιιά Κξάηε Μέιε θαίλεηαη όηη η ‘επανάζηαζη’  ηυν 

ανοικηών τηθιακών πόπυν δεν έσει σηςπήζει ηην πόπηα 

ηεο Εθπαίδεπζεο Ελειίθσλ. 

Η ςποδομή  ηυν ΣΠΔ ζηον ηομέα ηηρ Δκπαίδεςζηρ 

Δνηλίκυν είλαη θησρή  θαη ε πξόζβαζε πεξηνξηζκέλε. 

Ο ηνκέαο ηεο εκπαίδεςζηρ ενηλίκυν είναι ζσεηικά απγόρ 

ζηην αναγνώπιζη ηυν παγδαίυν αλλαγών ζηνλ ςεθηαθό 

θόζκν.  

Η ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΔΝΗΛΙΚΩΝ ΔΓΔΙΞΔ ΟΣΙ … 



΄Οραμα και Ηγεςύα 
Περιεχόμενο 

Ψηφιακού 
Εκπαιδευτικού Τλικού 

Γνώςη και 
εμπειρογνωμοςύνη 

Τποδομό και υλικό 
υπολογιςτών 

4in Balance 

4in balance – Μια ζηπαηηγική πολιηική παπέμβαζη για σπήζη 

ηος δςναμικού ηων ΤΠΕ ζηην Εκπαίδεςζη Ενηλίκων  

(Ομάδα Επγαζίαρ ΕΕ για ηην Εκπαίδεςζη Ενηλίκων 2015-2016) 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Οι πρωτοβουλύεσ ςχετικϊ με τισ ΤΠΕ θα πρϋπει 
να κοινοποιούνται αποτελεςματικϊ ςτα ενδιαφερόμενα μϋρη  





Μηνύματα Κλειδιϊ 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Οι ενόλικεσ χρειϊζονται ψηφιακϋσ δεξιότητεσ. 
 Οι ψηφιακού πόροι πρϋπει να χρηςιμοποιηθούν ευρύτερα ςτην 

Εκπαύδευςη Ενηλύκων. 
 Χρειϊζονται πρωτοβουλύεσ πολιτικόσ μεγϊλησ κλύμακασ για να 

ξεπεραςτούν οι φτωχϋσ υποδομϋσ ΣΠΕ ςτον τομϋα τησ εκπαύδευςησ 
ενηλύκων. 

 Οι πολιτικϋσ θα πρϋπει να εξαςφαλύζουν μια καλό ιςορροπύα μεταξύ 
διαφόρων ςτοιχεύων (4in balance).  

 Οι υπεύθυνοι για τη χϊραξη πολιτικόσ πρϋπει να ακολουθόςουν μια 
ςτρατηγικό προςϋγγιςη για την παροχό ολοκληρωμϋνων πολιτικών για  
ενύςχυςη του γραμματιςμού των ενηλύκων.  

 Ο εκπαιδευτόσ ενηλύκων παραμϋνει ο βαςικόσ παρϊγοντασ επιτυχημϋνησ 
διδαςκαλύασ και μϊθηςησ.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



3. Σο Ευρωπαώκό Θεματολόγιο 
για την Εκπαύδευςη Ενηλύκων 



Σο Ευρωπαώκό Θεματολόγιο για την 
Εκπαύδευςη Ενηλύκων 

 Σο Ευρωπαώκό Θεματολόγιο για την Εκπαύδευςη 

των Ενηλύκων, το οπούο προκύπτει από το 

Ψόφιςμα του Ευρωπαώκού υμβουλύου του 

2011, ςυνεχύζει να ςυμπληρώνει και να 

παγιώνει το ςυντελούμενο ϋργο ςτον τομϋα τησ 

Εκπαύδευςησ Ενηλύκων. 

 

 Ενθαρρύνει τα κρϊτη μϋλη τησ ΕΕ να λϊβουν 

ςυγκεκριμϋνα μϋτρα για την ενύςχυςη, την 

εντατικοπούηςη και τον ςυντονιςμό των 

πολιτικών για την εκπαύδευςη ενηλύκων, 

προςφϋροντασ, ειδικότερα, ςτουσ ενόλικεσ με 

χαμηλϋσ δεξιότητεσ μια "δεύτερη ευκαιρύα" για 

να πϊρουν τα προςόντα τουσ "ϋνα βόμα πιο 

πϊνω». 

ηπαηηγική  

«EΤΡΩΠΗ  2020» 

ηπαηηγικό 

Πλαίζιο 

Δκπαίδεςζη και 

Καηάπηιζη 2020 

Δςπυπαφκό 

Θεμαηολόγιο για ηην 

Δκπαίδεςζη Δνηλίκυν  



Οι τϋςςερισ νϋεσ βαςικϋσ πτυχϋσ τησ 
Εκπαύδευςησ Ενηλύκων για την περύοδο 

2015-20 ςτοχεύουν ςτα ακόλουθα: 

Ενύςχυςη τησ διακυβϋρνηςησ τησ Εκπαύδευςησ 
Ενηλύκων 

Αύξηςη τησ προςφορϊσ και τησ ςυμμετοχόσ 
ςτην Εκπαύδευςη Ενηλύκων 

Βελτύωςη τησ ευελιξύασ και τησ πρόςβαςησ ςτην 
Εκπαύδευςη Ενηλύκων  

Βελτύωςη τησ διαςφϊλιςησ τησ ποιότητασ τησ 
παρεχόμενησ εκπαύδευςησ 



Σο Ευρωπαώκό Θεματολόγιο για την Εκπαύδευςη Ενηλύκων  

 

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 2017-19 

Για την περύοδο 2017-19 το Έργο που υλοποιεύ 
το Υπουργεύο Παιδεύασ και Πολιτιςμού δύνει 
ϋμφαςη: 

- Στην προςπϊθεια του ΥΠΠ για την ειςαγωγό 
νϋου πλαιςύου λειτουργύασ των Εςπερινών 
Γυμναςύων/Λυκεύων και των Εςπερινών 
Τεχνικών Σχολών 

- Στην ενύςχυςη των ψηφιακών δεξιοτότων 
των  ενόλικων 

 

Διαχρονικού τόχοι: Να γύνει η Εκπαύδευςη 
Ενηλύκων και τα οφϋλη τησ ορατϊ ςτον ενόλικο 
πληθυςμό τησ Κύπρου 

 

Ιςτοςελύδα Ϋργου:  
http://www.moec.gov.cy/aethee/ (διαθϋςιμο 
υλικό από το 2012) 

        

http://www.moec.gov.cy/aethee/


 
Μακροπρόθεςμοσ ςτόχοσ: Αύξηςη τησ 

ςυμμετοχόσ των ενηλύκων ςτη διϊ βύου 
μϊθηςη (26-64 ετών) 

2010  

7.7% 

2018 

6.7% 

2020  

12% 

(Εθνικόσ τόχοσ) 

 

15%  

(Ευρωπαώκόσ τόχοσ) 

6,7% ςε ςχϋςη με τον ευρωπαώκό 
μϋςο όρο τησ ΕΕ (10.9,0%) 



τόχοι Ϋργου (1) 

• Ενημϋρωςη των ενηλύκων για το 
θεμελιώδεσ δικαύωμα τουσ ςτην 
εκπαύδευςη καθ’ όλη τη διϊρκεια τησ 
ζωόσ τουσ. 

• Ενημϋρωςη των ενδιαφερομϋνων ςτον 
τομϋα τησ Εκπαύδευςησ Ενηλύκων 
ςχετικϊ με τα Εςπερινϊ 
χολεύα/χολϋσ ώςτε να ενθαρρυνθεύ 
η ςυμμετοχό των ατόμων που 
αντιμετωπύζουν διϊφορεσ προκλόςεισ 
ςτη ςυμμετοχό τουσ λόγω τησ 
κοινωνικοοικονομικόσ τουσ 
κατϊςταςησ. 

 

Βελτύωςη 
τησ 

ευελιξύασ 
και τησ 

πρόςβαςησ 
ςτην 

Εκπαύδευςη 
Ενηλύκων  



τόχοι Ϋργου (2) 

• Βελτύωςη των 
γνώςεων/δεξιοτότων του 
προςωπικού που ςυμμετϋχει 
ςτην εκπαύδευςη/κατϊρτιςη 
ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων. 

• Ενύςχυςη τησ ςυνεργαςύασ των 
αρμοδύων φορϋων ςε θϋματα 
Εκπαύδευςησ Ενηλύκων ςτην 
Κύπρο και την Ευρώπη ςε ςχϋςη 
με την παροχό δεξιοτότων ςε 
ενόλικεσ χαμηλόσ ειδύκευςησ. 

 

Βελτύωςη τησ 
διαςφϊλιςησ τησ 

ποιότητασ τησ 
παρεχόμενησ 
εκπαύδευςησ. 



ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑ, 

ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 

ΚΑΙ  

ΝΕΟΛΑΙΑ 

Ομϊδα 
Τλοπούηςησ 

Ομϊδα 
Παρακολούθηςησ 

Θεματικό 
Ομϊδα για τισ 

Ψηφιακϋσ 
Δεξιότητεσ 

Δηαίποι ηος Έπγος 



 

Δραςτηριότητεσ Ϋργου 
 

υναντόςεισ-υνϋργειεσ 

• υνεδριϊςεισ ςυντονιςμού 

• υναντόςεισ με ομϊδεσ υλοπούηςησ και παρακολούθηςησ 

• υνϊντηςη με τη θεματικό ομϊδα για τισ ψηφιακϋσ δεξιότητεσ 

• υνϋργειεσ με ϊλλουσ φορεύσ/οργανιςμούσ 

Ψηφιακϋσ δϋξιότητεσ 

• Διϊγνωςη των ψηφιακών δεξιοτότων (εκπαιδευομϋνων, εργοδοτών, 
εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών) 

• Εκπαιδευτικϊ ςεμινϊρια εκπαιδευτών ενηλύκων/επιμόρφωςη (Παιδαγωγικό 
Ινςτιτούτο Κύπρου) 

• Εγχειρύδιο/Οδηγόσ Εκπαιδευτών Ενηλύκων για εξ αποςτϊςεωσ μϊθηςη 

• Εξοπλιςμόσ για το μϊθημα τησ Πληροφορικόσ ςτα Εςπερινϊ χολεύα (ρομπότ) 

• On line αςκόςεισ για το μϊθημα τησ Πληροφορικόσ Α’ Γυμναςύου/Α΄ Λυκεύου 
 

Δρϊςεισ Δημοςιότητασ 

• υνϋδρια 

• Πληροφοριακό – Ενημερωτικό – Προωθητικό υλικό 

• Ιςτοςελύδα Ϋργου και ιςτοςελύδα Εςπερινών χολεύων/χολών 

• Αναρτόςεισ ςτην EPALE 



Επόμενα Βόματα Ευρωπαώκού Θεματολογύου 
2020-2021 

 Ενύςχυςη των ψηφιακών δεξιοτότων των ενηλύκων 

 Ανϊπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποςτϊςεωσ 
μαθόματα  

 Αύξηςη τησ ευαιςθητοπούηςησ ςχετικϊ με τα οφϋλη 
τησ ςυμμετοχόσ των ενηλύκων ςτην εκπαύδευςη και 
την κατϊρτιςη όςον αφορϊ ςτην κοινωνικό τουσ 
ζωό και την ϋνταξό τουσ ςτην αγορϊ εργαςύασ (με 
ϋμφαςη τισ ευϊλωτεσ ομϊδεσ πληθυςμού). 

 Αναβϊθμιςη τησ γνώςησ των εκπαιδευτών ενηλύκων 
ςχετικϊ με την αποτελεςματικό διδαςκαλύα των 
ενόλικων εκπαιδευόμενων (ςυμπεριλαμβανομϋνων 
των ψηφιακών δεξιοτότων). 

 Συντονιςμόσ αρμόδιων φορϋων για την 
παρακολούθηςη και την ενύςχυςη των δρϊςεων του 
Έργου. 

 

 



Ϋχοντασ υπόψη 

- Την Εθνικό Στρατηγικό Διϊ Βύου Μϊθηςησ. 

- Την Εθνικό Στρατηγικό για τισ Ψηφιακϋσ Δεξιότητεσ. 

- Τισ Συςτϊςεισ, Ανακοινώςεισ, Ψηφύςματα και τα εργαλεύα 
τησ ΕΕ (π.χ. ΕΘΕΕ, EPALE, Πρόγραμμα Erasmus+, ΕΚΤ). 

- Τισ εθνικϋσ πολιτικϋσ, προγρϊμματα και πρωτοβουλύεσ. 

- Τισ καλϋσ πρακτικϋσ τησ Κύπρου και ϊλλων ΚΜ. 

- …. 

 

 

Πώσ μπορούμε 

- Να ενιςχύςουμε τισ ψηφιακϋσ δεξιότητεσ των ενηλύκων;  

- Να αναπτύξουμε ςυνεκτικϋσ πολιτικϋσ με τη ςυνεργαςύα 
όλων των εμπλεκόμενων φορϋων για ενύςχυςη των 
δεξιοτότων των ενηλύκων; 
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