
Το ENDIGI_VET είναι ένα έργο του οποίου κύριος στόχος είναι να συµβάλει στην κοινωνική ένταξη των σπουδαστών 

Επαγγελµατικής Κατάρτισης που στερούνται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων. Το έργο επικεντρώνεται σε οµάδες που έχουν 

µείνει πίσω από πλευράς τεχνολογίας και, αν και σπουδάζουν, δεν έχουν κίνητρο να παρακολουθήσουν ή να συνεχίσουν 

µαθήµατα που επιτρέπουν την απόκτηση βασικών ψηφιακών ικανοτήτων.  H έλλειψη αυτού του είδους των δεξιοτήτων 

παρατηρείται ακόµη περισσότερο στις οµάδες που βρίσκονται σε καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού, σε εκείνες που 

πρέπει να αντιµετωπίσουν διάφορες δυσκολίες, όπως οικονοµικές (µακροχρόνια ανεργία), κοινωνικές (έλλειψη πρόσβασης 

σε ένα υποστηρικτικό κοινωνικό και οικογενειακό δίκτυο) και προσωπικής ανάπτυξης (µειωµένη ανεξαρτησία και 

πρωτοβουλία για να τα καταφέρουν στην πραγµατική ζωή και να διεκπεραιώσουν κάθε είδους διαδικασίες κ.λπ.) 

Το έργο ENDIGI_VET στοχεύει στην προώθηση της κατάρτισης σε βασικές ψηφιακές δεξιότητες µεταξύ των µαθητών 

επαγγελµατικής κατάρτισης, οι οποίοι δεν έχουν προηγούµενες γνώσεις ή ενδιαφέρον, και αυτό µέσω της ανάπτυξης µιας 

µεθοδολογίας παρακίνησης και ενός εκπαιδευτικού υλικού που ακολουθεί τη µεθοδολογία αυτή- όλα αυτά µε στόχο να 

αποκτήσει πρόσβαση και να ολοκληρώσει την κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες ένας µεγαλύτερος αριθµός µαθητών 

επαγγελµατικής κατάρτισης.     

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, 
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

Ακολουθήστε µας στα social media

www.endigivet.eu



Η σύµπραξη πίσω από αυτή την πρωτοβουλία αποτελείται από φορείς τεσσάρων ευρωπαϊκών χωρών: Κύπρος, 
Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο και Ισπανία. Η ύπαρξη µιας οµάδας χωρών µε τόσο διαφορετική κουλτούρα, πληθυσµό 

και γεωγραφική θέση προσδίδει στο έργο µια πολύ ενδιαφέρουσα ετερογένεια, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο για 

τη δηµιουργία µιας αποτελεσµατικής και ποιοτικής εκπαιδευτικής µεθοδολογίας.  

Για παράδειγµα, σύµφωνα µε τις πηγές της EUROSTAT 2019, µόνο το 58% του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

διαθέτει ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Όσον αφορά τους εταίρους µας, µόνο στο Ηνωµένο Βασίλειο 

(74%) το ποσοστό του πληθυσµού µε βασικές ψηφιακές δεξιότητες είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο.  Οι 

υπόλοιπες χώρες-εταίροι του έργου ENDIGI_VET, η Κύπρος (45%), η Ελλάδα (51%) και η Ισπανία (57%), βρίσκονται 

κάτω από αυτό το ποσοστό. 

Το Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral είναι αναγνωρισµένο από τις δηµόσιες υπηρεσίες 

απασχόλησης των τριών εδαφών στα οποία δραστηριοποιείται (Πριγκιπάτο της Αστούριας, Κοινότητα της Βαλένθια 

και Χώρα των Βάσκων) ως Οργανισµός Τοποθέτησης (διαµεσολάβηση για την προσφορά θέσεων εργασίας), ως 

φορέας Συµβουλευτικής Απασχόλησης (συµβουλευτική και υποστήριξη των ανέργων) και ως Φορέας Κατάρτισης 

(παροχή επαγγελµατικής και συνεχούς κατάρτισης και πιστοποιητικών επαγγελµατικής επάρκειας). Επιπλέον, διαθέτει 

επίσης εκτεταµένη εµπειρία στη διδασκαλία και την κατάρτιση σε επαγγελµατικές δεξιότητες µε ανέργους και ενεργούς 

εργαζόµενους.  

Από την πλευρά του, το ΑΚΜΗ είναι ένα εκπαιδευτικό ίδρυµα µε µεγάλη εµπειρία σε έργα Erasmus + και µεγάλης 

σηµασίας στην Ελλάδα. Η προηγούµενη εµπειρία τους θα είναι µεγάλη βοήθεια στις διάφορες φάσεις και εργασίες του 

έργου, ιδίως στη διάχυση και τη διάδοση, καθώς και σε διάφορες πτυχές των πνευµατικών προϊόντων (όπως το 

διαδικτυακό µάθηµα ή η δηµιουργία των περιγραµµάτων του µαθήµατος για τις ψηφιακές ικανότητες).

Ο Βρετανός εταίρος µας, η EUROSPEAK, έχει προηγούµενη εµπειρία στην υλοποίηση και την παροχή επαγγελµατικής 

κατάρτισης και κατάρτισης για ενήλικες. Από την άλλη πλευρά, διαθέτει την εµπειρία που χρειαζόµαστε για την 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και προγράµµατος σπουδών που ταιριάζει στη µεθοδολογία παρακίνησης. Επιπλέον, 

θα είναι σηµαντικός µαζί µε τους υπόλοιπους εταίρους στις φάσεις κατάρτισης του προσωπικού, στις δοκιµές της 

µεθοδολογίας, στο διαδικτυακό µάθηµα ή στην υποστήριξή τους σε εργασίες επικοινωνίας. 

Η SYNTHESIS είναι ένας εταίρος που έχει µεγάλη εµπειρία στην έρευνα και την ανάπτυξη µεθοδολογιών, ο οποίος 

επιπλέον είναι και φορέας κατάρτισης. Ο ρόλος του θα είναι καθοριστικός για την ανάπτυξη όλων των φάσεων του 

έργου, καθώς, χάρη στην εµπειρία του, η κοινοπραξία θα δηµιουργήσει καινοτόµα πνευµατικά προϊόντα υψηλής 

ποιότητας.  

Λαµβάνοντας υπόψη αυτό το πλαίσιο, τη σύµπραξη και τον γενικό στόχο του έργου, θα αναπτυχθούν δύο πνευµατικά 

προϊόντα: 

-Ένα µάθηµα στη µεθοδολογία παρακίνησης που θα προσφερθεί σε επαγγελµατίες του τοµέα της καθοδήγησης και 

της κατάρτισης. 

-Ένα µάθηµα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων που θα απευθύνεται σε σπουδαστές επαγγελµατικής κατάρτισης. Το 

µάθηµα θα χρησιµοποιήσει τη µεθοδολογία παρακίνησης που αναπτύχθηκε και το σχέδιο µελέτης που αναπτύχθηκε 

και προσαρµόστηκε στις συνθήκες του οµαδικού αντικειµένου του έργου. Οµοίως, θα βασίζεται στο επίπεδο 

Foundation του ευρωπαϊκού πλαισίου DigComp και θα δοκιµαστεί από τους εταίρους του έργου µέσω διαφόρων 

πιλοτικών µαθηµάτων. 

Ως µακροπρόθεσµο όφελος, ελπίζουµε ότι το έργο ENDIGI_VET θα χρησιµεύσει για τη βελτίωση της κοινωνικής 

ένταξης των οµάδων σπουδαστών ΕΕΚ που στερούνται ψηφιακών δεξιοτήτων, δίνοντας ώθηση στη ζωή τους και 

επιτυγχάνοντας µεγαλύτερη κοινωνική ένταξη µέσω της πρόσβασης στην απασχόληση, της πρόσβασης σε άλλη 

κατάρτιση ή της βελτίωσης της επαγγελµατικής τους ζωής. 


