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Εισαγωγή 
Το έργο DCDS καθιέρωσε ένα πλαίσιο για την παροχή στους ενήλικες με περιορισμένες ψηφιακές 
ικανότητες των βασικών ψηφιακών και εγκάρσιων ικανοτήτων που απαιτούνται για την απασχόληση, την 
προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και την ενεργό ιδιότητά τους ως πολίτες. Το πρόγραμμα 
ανάπτυξε ένα ανοιχτό, καινοτόμο πολυγλωσσικό Σύστημα Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων (DCDS) και το 
χρησιμοποίησε για την παροχή μη τυπικής κατάρτισης σε ενήλικες με περιορισμένες δεξιότητες σε 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

Όντας πλήρως ολοκληρωμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες - Dig Comp 
2.1, το έργο συμβάλλει στην προώθηση της χρήσης του από τους φορείς μη τυπικής κατάρτισης και την 
υιοθέτησή του από τους Ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης ενηλίκων, καθώς και τις πολιτικές απασχόλησης. 

Το ακόλουθο έγγραφο είναι το τελευταίο παραδοτέο του έργου DCDS και βασίζεται στα αποτελέσματα που 
ανάπτυξαν οι εταίροι του DCDS στη διάρκεια του έργου. 

Οι συστάσεις πολιτικής του DCDS προτείνουν σαφείς στόχους πολιτικής που σχετίζονται με την αύξηση του 
αριθμού των ενηλίκων που έχουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες και προσδιορίζουν τις αλλαγές που 
απαιτούνται για την υποστήριξη αυτού του αποτελέσματος πολιτικής. 

Οι συστάσεις πολιτικής του DCDS προσφέρουν επίσης αποτελεσματικές προτάσεις για τον τρόπο 
ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων του DCDS στις υπηρεσίες που απευθύνονται σε ενήλικες με 
περιορισμένες ψηφιακές δεξιότητες και την ενίσχυση των βασικών ενδιαφερομένων μερών στη 
διαμόρφωση καινοτόμων ολοκληρωμένων πολιτικών για την ανάπτυξη και αναγνώριση των βασικών 
ψηφιακών ικανοτήτων των ενηλίκων. 

Οι συστάσεις πολιτικής απευθύνονται σε τρεις κύριες ομάδες-στόχους: Ευρωπαίους υπεύθυνους για τη 
χάραξη πολιτικής, εθνικούς και περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής και τοπικές αρχές. Οι πάροχοι 
που επιθυμούν να προβούν σε αλλαγή πολιτικής στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων είναι ελεύθεροι 
να χρησιμοποιήσουν αυτό το έγγραφο για την τεκμηρίωση των στρατηγικών τους. Σημειώστε ότι και ένα 
άλλο παραδοτέο του DCDS μπορεί επίσης να σας υποστηρίξει σε αυτό: το Εργαλείο Πολιτικής του DCDS. 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το τελευταίο και άλλα σημαντικά αποτελέσματα του 

έργου στη διεύθυνση: http://www.dcds-project.eu/results/  

*** 
Οι συστάσεις πολιτικής του DCDS ευθυγραμμίζονται και συμπληρώνουν το πρόσφατα δημοσιευμένο 

μανιφέστο της ALL DIGITAL1, το οποίο περιέχει μια σειρά βασικών αρχών και συστάσεων για τον τρόπο 

μεγιστοποίησης του αντίκτυπου της εκπαίδευσης και της κατάρτισης ως ισχυρά μέσα για τη συνεχή 

ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών.  

“Οι ψηφιακές ικανότητες είναι απαραίτητες σε όλες τις 

εκφάνσεις της ζωής, είτε πρόκειται για κοινωνικές είτε 

προσωπικές, είτε σχετίζονται με την εργασία ή τον ελεύθερο 

χρόνο, για οποιονδήποτε κλάδο, δημόσιο ή ιδιωτικό ” 

- ALL DIGITAL MANIFESTO (2019) 

                                                           
1
 https://all-digital.org/wp-content/uploads/2019/11/Manifesto_online-viewing.pdf  

http://www.dcds-project.eu/
http://www.dcds-project.eu/results/
https://all-digital.org/wp-content/uploads/2019/11/Manifesto_online-viewing.pdf
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Ευρωπαίοι υπεύθυνοι για τη χάραξη 

της πολιτικής  
1. Τοποθέτηση της βασικής ψηφιακής ικανότητας για τους ενήλικες υψηλότερα στην 

Ευρωπαϊκή πολιτική ατζέντα 

Η ψηφιακή ικανότητα ενισχύει τα άτομα με χαμηλά επίπεδα δεξιοτήτων και προσόντων να 
διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία, να έχουν πρόσβαση και να προχωρούν στην αγορά 
εργασίας2, και να συμμετέχουν σε περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση σε μια προοπτική δια βίου 
μάθησης3. Τα τελευταία χρόνια, όμως, οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ψηφιακή ικανότητα 
φαίνεται να επικεντρώνονται όλο και περισσότερο είτε στην απόκτηση προηγμένων δεξιοτήτων 
ΤΠΕ για επαγγελματίες του κλάδου, είτε στην υποστήριξη της χρήσης τεχνολογίας και στην 
ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Πρέπει να επανεξεταστεί η 
ανάγκη για τη βασική ψηφιακή ικανότητα των ενηλίκων, ενώ παράλληλα να σχεδιαστούν 
προτάσεις πολιτικής, να θεσπιστούν και να εφαρμοστούν πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής πολιτικής 
καθώς και πολιτικές παρακολούθησης σε εθνικό επίπεδο. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ορισμός 
ενός σημείου αναφοράς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Πρέπει να διατεθεί περισσότερη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων στον 
επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ. Οι βασικές ψηφιακές δεξιότητες για ενήλικες θα πρέπει να 
αποτελούν προτεραιότητα των επόμενων προσκλήσεων του Erasmus+4. 

 

2. Διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών για την ανάπτυξη και την αναγνώριση των βασικών 
ψηφιακών ικανοτήτων 

Οι ψηφιακές πολιτικές είναι σήμερα αρκετά κατακερματισμένες όχι μόνο σε γεωγραφικό επίπεδο 
αλλά και στο ίδιο επίπεδο δράσης. Οι Ευρωπαϊκές πολιτικές για την ψηφιακή ικανότητα ανήκουν 
επί του παρόντος σε τρεις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG CONNECT5, DG 
EMPL6 και DG EAC7) και σε κάποιες υπηρεσίες (CEDEFOP8, JRC9, κ.λπ.). Συχνά, η κατάσταση αυτή 
οδηγεί σε παράλληλες διαδικασίες διαβούλευσης (π.χ. ο Συνασπισμός Ψηφιακών Δεξιοτήτων και 
Θέσεων Εργασίας και η Ομάδα Εργασίας για τις Ψηφιακές Ικανότητες) ή σε αντιστοίχιση πολιτικών 
και πρωτοβουλιών (για παράδειγμα, το πλαίσιο DigComp10, το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή 
Εκπαίδευση11 και η Πρωτοβουλία για τη Βελτίωση των Δεξιοτήτων12). Υπάρχουν αναμφίβολα 
οφέλη από την οικοδόμηση συνεργιών μεταξύ αυτών. 

                                                           
2
 COUNCIL RECOMMENDATION of 15 February 2016 on the integration of the long-term unemployed into the labour 

market: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016H0220(01)&from=EN 
3
 Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN  
4
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en  

5
 https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology/  

6
 https://ec.europa.eu/social/home.jsp  

7
 https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en  

8
 https://www.cedefop.europa.eu/en  

9
 https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en  

10
 https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp  

11
 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en  

12
 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology/
https://ec.europa.eu/social/home.jsp
https://ec.europa.eu/info/departments/education-youth-sport-and-culture_en
https://www.cedefop.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
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Η ψηφιακή ικανότητα θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά τον προγραμματισμό της 
εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Πυλώνα των Κοινωνικών Δικαιωμάτων13, όχι μόνο του άρθρου I.01 
(Εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση), αλλά και των άρθρων I.04 (Ενεργός υποστήριξη 
στην απασχόληση) και III.20 (Πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες).  

 

3. Προώθηση ενός Ευρωπαϊκού αφηγήματος και προβολή πρακτικών για το πλαίσιο του 
DigComp 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους πολίτες (γνωστό ως DigComp) ορίζει τις 
δεξιότητες που χρειάζονται όλοι οι πολίτες για να λειτουργήσουν στην ψηφιακή κοινωνία και ως εκ 
τούτου είναι καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των 
επαγγελματιών για την αναβάθμιση της βασικής ψηφιακής ικανότητας των πολιτών στην Ευρώπη. 
Ωστόσο, είναι ελάχιστα γνωστό πέραν από τον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης, παρόλο που 
άρχισε να χρησιμοποιείται και στον επιχειρηματικό κόσμο και για τους σκοπούς της 
απασχόλησης14. Η ευαισθητοποίηση σχετικά με αυτό το πλαίσιο ενώπιον του ευρύτερου κοινού 
και των εκπροσώπων των εργοδοτών, καθώς και η προβολή των πρακτικών που χρησιμοποιούν το 
πλαίσιο, μπορεί να οδηγήσει σε μια πολύ αναγκαία κοινή αντίληψη για τις ψηφιακές ικανότητες σε 
διάφορους τομείς και ίσως στην ευρύτερη υιοθέτηση του σε εθνικό επίπεδο. 

Θα μπορούσε να προβλεφθεί μια ανοικτή και τεκμηριωμένη συλλογή πόρων και πρακτικών για τον 
προγραμματισμό συγκεκριμένων δράσεων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες 
εμπειρίες και να εμπνευστούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι επαγγελματίες σε διάφορα 
επίπεδα. 
 

4. Συνέχιση της εναρμόνισης των συστημάτων επικύρωσης στην Ευρώπη και θέσπιση πλαισίου 
για την επικύρωση της ψηφιακής ικανότητας με βάση το DigComp 

Τα Ευρωπαϊκά συστήματα επικύρωσης πρέπει να είναι καλύτερα δομημένα και λιγότερο 
κατακερματισμένα. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής στην Ευρώπη πρέπει να συνεχίσουν τις 
εργασίες εναρμόνισης με τα Κράτη Μέλη και να τα βοηθήσουν να υιοθετήσουν διευθετήσεις 
επικύρωσης, προσιτές, διαφανείς και ουσιαστικές για όλους. Προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο 
των εθνικών υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής, οι Ευρωπαίοι φορείς χάραξης πολιτικής θα 
μπορούσαν να επεξεργαστούν ένα κοινό πλαίσιο για την επικύρωση της ψηφιακής ικανότητας με 
βάση το DigComp, το οποίο θα διασφαλίζει τη σαφήνεια, τη διαφάνεια και τη δυνατότητα 
μεταφοράς εντός και εκτός ευρωπαϊκών χωρών. 

 Το έργο DCDS ανάπτυξε ένα εργαλείο αυτό-αξιολόγησης (SAT) που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευόμενους, προκειμένου να τους βοηθήσει να 
προσδιορίσουν το επίπεδο των ψηφιακών τους ικανοτήτων και των κενών. Δεδομένου ότι 
αυτό βασίζεται στο DigComp 2.1, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω εργασίες 
σχετικά με ένα πλαίσιο επικύρωσης. 

 
 
 
 
 

                                                           
13

 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-
rights_en  
14

 Δείτε για παράδειγμα το εργαστήρι διαβούλευσης των Εμπλεκόμενων με το DigComp σε θέματα ανάπτυξης 
ψηφιακών ικανοτήτων για την απασχόληση: https://www.ikanos.eus/jrc-workshop/  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://www.ikanos.eus/jrc-workshop/
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5. Υποστήριξη της Κοινότητας Πρακτικής (CoP)15 για το DigComp με πολλαπλούς εμπλεκόμενους 
της ALL DIGITAL  

Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί στην Ευρώπη ικανοί και πρόθυμοι να καταστήσουν το πλαίσιο 
DigComp εύχρηστο, χρήσιμο, και αξιοποιήσιμο. Οι οργανισμοί που έχουν ενδιαφέρον και 
τεχνογνωσία για την προώθηση της ψηφιακής ικανότητας θα πρέπει να μπορούν να 
ανταλλάσσουν, να συνεργάζονται και να εργάζονται από κοινού, καθώς και με τα σχετικά 
Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη της πολιτικής στην Ευρώπη θα πρέπει να 
υποστηρίξουν και να συνεργαστούν με την Κοινότητα Πρακτικής για το DigComp που δρομολόγησε 
η All Digital και να την υποστηρίξουν / προωθήσουν μεταξύ των ενδιαφερόμενων. 
 

6. Επιχορήγηση τεκμηριωμένης έρευνας για τα οφέλη της απόκτησης ψηφιακών ικανοτήτων 
για τους (χαμηλής ειδίκευσης) ενήλικες 

Έχουν εκπονηθεί ενδιαφέρουσες έρευνες16 σχετικά με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών στη 
σχολική εκπαίδευση και θα δημοσιευθούν και άλλες για τον αντίκτυπο και το δυναμικό των 
ψηφιακών τεχνολογιών στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση. Πρέπει να 
διεξαχθεί περισσότερη έρευνα σχετικά με τη σχέση μεταξύ (έλλειψης) ψηφιακών ικανοτήτων και 
κοινωνικής ένταξης καθώς και με τον αντίκτυπο της απόκτησης της ψηφιακής ικανότητας στην 
επαγγελματική και στην προσωπική ζωή των ενηλίκων.  

 

7. Υποστήριξη των κρατών μελών μέσω αμοιβαίας μάθησης για τη βελτίωση του σχεδιασμού 
και του αντίκτυπου των στρατηγικών ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων σε μια 
προοπτική δια βίου μάθησης 

Τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο παρέχοντας στα 
Κράτη Μέλη ευκαιρίες να βελτιώσουν τις αναπτυξιακές τους στρατηγικές για τις ψηφιακές 
δεξιότητες σε μια προοπτική δια βίου μάθησης. Οι ομάδες εργασίας, οι διασκέψεις και οι 
εκδηλώσεις, οι δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους αποτελούν εξαιρετικά εργαλεία για την 
επίτευξη αυτού του στόχου και πρέπει να συνεχίσουν να χρηματοδοτούνται και να οργανώνονται 
τα επόμενα χρόνια. Θα μπορούσε να δοθεί έμφαση στην ποιότητα της προσφοράς μάθησης 
ψηφιακών ικανοτήτων και στα προγράμματα χρηματοδότησης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
οι εκπαιδευόμενοι για την αναβάθμιση των (ψηφιακών) ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. 

 

8. Αύξηση του διαλόγου των πολιτών για τη διά βίου μάθηση 

Υπάρχει ανάγκη να αυξηθεί ο διάλογος μεταξύ των διαφόρων εκπαιδευτικών τομέων σε μια 
πραγματική ολιστική προοπτική δια βίου μάθησης. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 All Digital manifesto (2019). Σε περίπτωση που θέλετε να συμμετάσχετε ή να υποστηρίξετε την Κοινότητα Πρακτικής, 
γράψτε στη διεύθυνση digcomp@all-digital.org  
16

 https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/digital-education-action-plan-action-
9-studies-on-ict-in-education_en  

mailto:digcomp@all-digital.org
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/digital-education-action-plan-action-9-studies-on-ict-in-education_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/digital-education-action-plan-action-9-studies-on-ict-in-education_en
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Εθνικοί και περιφερειακοί φορείς 

χάραξης πολιτικής 
1. Προτεραιότητα και επένδυση στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων για άτομα κάθε ηλικίας 

και υπόβαθρου 

Πρέπει να δοθεί έμφαση στο γεγονός ότι η ψηφιακή ικανότητα είναι απαραίτητη σε όλες τις 
πτυχές της ζωής, είτε είναι κοινωνική είτε προσωπική, σχετίζεται με την εργασία ή τον ελεύθερο 
χρόνο, σε οποιοδήποτε τομέα, δημόσιο ή ιδιωτικό17. Οι ψηφιακές δεξιότητες έχουν γίνει τόσο 
σημαντικές στις κοινωνίες μας, και πρέπει να τους δοθεί η ίδια σημασία με τις δεξιότητες της 
ανάγνωσης και της γραφής.  

Οι στρατηγικές μάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις υπάρχουσες 
πολιτικές (για την κοινωνική ένταξη, για τις υπηρεσίες απασχόλησης κ.λπ.) προκειμένου να 
προσεγγίσουν ένα μεγαλύτερο αριθμό ατόμων που χρειάζονται (βασικές) ψηφιακές ικανότητες. 
Θα πρέπει να υιοθετηθούν μηχανισμοί χρηματοδότησης για να καταστεί η μαθησιακή προσφορά 
δωρεάν ή πολύ φθηνή για όσους δεν μπορούν να την πληρώσουν, αλλά εξακολουθούν να την 
χρειάζονται. 

 Το έργο FINALE παρακολούθησε, ανέλυσε και βελτίωσε πολιτικές εκπαίδευσης ενηλίκων 
και μηχανισμούς χρηματοδότησης της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η κοινοπραξία του έργου 
ανέπτυξε μια σειρά δεικτών σχετικά με το γιατί και πού να επενδύσει. Το εργαλείο 
υποστήριξης της FINALE μπορεί να βοηθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να 
ενημερώσουν τη λήψη αποφάσεων και να επιτρέψουν στους επαγγελματίες της 
εκπαίδευσης ενηλίκων να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα την καλύτερη 
χρηματοδότηση σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο18. 

 

2. Βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας των ενηλίκων, ιδίως εκείνων με χαμηλό επίπεδο 
δεξιοτήτων, μέσω της προσφοράς μαθημάτων ψηφιακής επάρκειας με βάση το πλαίσιο 
DigComp 

Το DigComp προσφέρει ένα εργαλείο για τη βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας των πολιτών. Το 
DigComp δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2013 και έχει γίνει αναφορά για πολλές πρωτοβουλίες 
στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στο επίπεδο των 
Κρατών Μελών. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν περισσότερα προκειμένου να καταστούν τα μαθήματα 
ψηφιακών ικανοτήτων ευθυγραμμισμένα με αυτό το πολύ περιεκτικό και χρήσιμο εργαλείο. 

 Η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος DCDS βασίζεται στα 
επίπεδα επάρκειας 1 και 2 (βασικά επίπεδα) σε όλες τις 21 ψηφιακές ικανότητες που 
προσδιορίζονται στο DigComp. 

 

3. Ενθάρρυνση της εκμάθησης της ψηφιακής ικανότητας σε όλη τη ζωή των ανθρώπων σε μια 
προοπτική δια βίου μάθησης 

Μια ολιστική προοπτική της δια βίου μάθησης εξακολουθεί να λείπει σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Η 

εκπαίδευση ενηλίκων και οι βασικές δεξιότητες πρέπει να αποτελούν μέρος των ίδιων εκπαιδευτικών 

                                                           
17

 ALL DIGITAL manifesto (2019): https://all-digital.org/wp-content/uploads/2019/11/Manifesto_online-viewing.pdf  
18

 https://eaea.org/project/financing-adult-learning-in-europe-finale/ 

https://all-digital.org/wp-content/uploads/2019/11/Manifesto_online-viewing.pdf
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στρατηγικών και οι εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής από διαφορετικούς τομείς (εκπαίδευση, αγορά 

εργασίας, κοινωνικές υποθέσεις, καινοτομία και έρευνα) πρέπει να συνεργαστούν για να εξασφαλίσουν μια 

συνεπή προσέγγιση στην ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων. Θα ήταν χρήσιμο να οριστεί ένας εθνικός 

συντονιστής (ή μια ομάδα εργασίας) για τις ψηφιακές ικανότητες, έτσι ώστε να σχεδιάζονται και να 

υιοθετούνται συστηματικές και συνεκτικές στρατηγικές και πολιτικές. 

 

4. Υποστήριξη μιας προσβάσιμης προσφοράς μάθησης προσανατολισμένη στους 
εκπαιδευόμενους και προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους 

Οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να κατοχυρωθούν ως καθολικό δικαίωμα για όλους, ιδίως για τα 
άτομα που απέχουν από τη μάθηση και για τους εκπαιδευόμενους με ειδικές ανάγκες. Οι 
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να αναλύουν και να εξαλείφουν τα εμπόδια που 
εμποδίζουν τους ανθρώπους με χαμηλή ειδίκευση να συμμετέχουν σε ευκαιρίες μάθησης, και να 
υποστηρίζουν τους παρόχους που δραστηριοποιούνται στην προσέγγισή τους, καθώς και να 
επικεντρώνουν τις μαθησιακές τους προσφορές στον εκπαιδευόμενο. Επιπλέον, πρέπει να 
ενθαρρυνθούν πρότυπα ρόλων και καινοτόμες μη τυπικές μεθοδολογίες (π.χ. hackathon για τους 
ηλικιωμένους) προκειμένου να αυξηθεί το κίνητρο των εκπαιδευόμενων. 

 Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Πολιτών που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Μάθησης και 
Εργασίας19 είναι μια καινοτόμος, ολιστική προσέγγιση που εξασφαλίζει ότι όλοι έχουν τις 
δυνατότητες (γνώσεις - δεξιότητες) αγγλικών, μαθηματικών, ψηφιακών, πολιτικών, υγείας 
και οικονομικών που χρειάζονται. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει σε αυτά που ενθαρρύνουν 
τους ενήλικες να μάθουν, δίδοντας στους εκπαιδευόμενους μια φωνή στο συν-σχεδιασμό 
περιεχομένου προγράμματος σπουδών και προσεκτική εφαρμογή στην πράξη, 
εξασφαλίζοντας ότι περισσότεροι άνθρωποι αναπτύσσουν δεξιότητες που σχετίζονται με τη 
ζωή και το έργο τους. 

Τα προγράμματα σπουδών ψηφιακών ικανοτήτων θα πρέπει να σχεδιάζονται για ένα ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των εκπροσώπων των 
εργοδοτών κ.λπ.) και να επιτρέπεται η ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής ώστε οι πάροχοι 
και οι εκπαιδευτές να μπορούν να προσαρμόζουν το μάθημα στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. 

 Το Σύστημα Ανάπτυξης Ψηφιακών Ικανοτήτων που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα DCDS 
προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια εξατομικευμένη κατάρτιση βασισμένη στις 
συγκεκριμένες ανάγκες τους. Αυτό είναι δυνατό μέσω μιας δοκιμής αυτό-αξιολόγησης 
(SAT) που λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι στην αρχή του μαθήματος και ενός εργαλείου 
συστάσεων που συνδυάζει πληροφορίες από το προφίλ του εκπαιδευόμενου μαζί με τα 
αποτελέσματα του SAT για να υποδείξει στον εκπαιδευτή (και τον εκπαιδευόμενο) τις 
μαθησιακές διαδρομές στις οποίες πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. 

 

5. Αξιοποίηση και υποστήριξη κάθε είδους προσφορές μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των 
μη τυπικών και άτυπων περιπτώσεων ανεξάρτητα από τη εκπαιδευτική προσέγγιση 
(διαδικτυακά, πρόσωπο με πρόσωπο, μεικτή κατάρτιση) 

Λόγω της προσβασιμότητας και της ευελιξίας τους, η μη τυπική και η άτυπη μάθηση αποτελούν 
συχνά σημείο εισόδου για τους ανθρώπους που απέχουν από την εκπαίδευση ή που έχουν κακές 
εμπειρίες από την τυπική εκπαίδευση. Αυτές οι προσφορές μάθησης θα πρέπει να αξιοποιηθούν 
περισσότερο και να υποστηριχθούν μέσω της νομοθεσίας, της θεσμικής ανάπτυξης και της 

                                                           
19

 https://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/  

https://www.learningandwork.org.uk/our-work/life-and-society/citizens-curriculum/
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διαρκούς χρηματοδότησης από τους φορείς χάραξης πολιτικής και το ευρύ κοινό. Οι τεχνικές 
διδασκαλίας πρέπει να υιοθετηθούν με βάση τις ομάδες-στόχους όπου στοχεύουν τα μαθήματα. 

 Το έργο DCDS προτείνει ένα επιτυχημένο συνδυασμό μάθησης πρόσωπο με πρόσωπο και 
διαδικτυακά, που αποτιμήθηκε ως πολύ κατάλληλο κατά την πιλοτική εφαρμογή. Η 
κοινοπραξία DCDS ανέπτυξε διαφορετικές Μαθησιακές Διαδρομές (ΜΔ) που αποτελούνται 
από ικανότητες DigComp, οι οποίες περιέχουν υλικό μελέτης που συμπληρώνει αυτό που ο 
εκπαιδευτής εξηγεί σε κάθε μάθημα πρόσωπο με πρόσωπο. Οι μαθησιακές διαδρομές 
διαρθρώνονται από τις βασικές μαθησιακές ενότητες που συγκεντρώνονται σε μαθήματα 
διαφορετικής διάρκειας. 

 

6. Προσφορά ενδο-υπηρεσιακής κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και εθελοντές 

Οι άνθρωποι που παρέχουν κατάρτιση ψηφιακών ικανοτήτων (παρά τη θέση τους) θα πρέπει να 
ενημερώνουν συνεχώς τις επαγγελματικές τους ικανότητες. Πρέπει να τους προσφέρεται υψηλής 
ποιότητας αρχική εκπαίδευση και ενδο-υπηρεσιακή κατάρτιση ώστε να είναι σε θέση να 
προσφέρουν ποιοτικές προσφορές μάθησης τόσο σε θέματα ΤΠΕ όσο και στον αντίκτυπο που έχει 
η ψηφιοποίηση στη ζωή των ανθρώπων (δηλ. Ηλεκτρονική ιθαγένεια). Πρέπει να υποστηριχθούν 
εθνικά δίκτυα εκπαιδευτών που έχουν αναλάβει τη διδασκαλία της ψηφιακής ικανότητας. 

 

7. Εξασφάλιση ποιοτικών προσφορών μάθησης 

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να παρέχουν πόρους και να δημιουργήσουν συστήματα 
για να εξασφαλίσουν προσφορές υψηλής ποιότητας από πλευράς περιεχομένου, μεθοδολογίας, 
παράδοσης και χρηστικότητας. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εύχρηστα εργαλεία για τη μέτρηση 
και την αναφορά της ποιότητας της προσφοράς μάθησης.  

 

8. Παροχή ευκαιριών καθοδήγησης για την υποστήριξη της προόδου 

Όταν οι άνθρωποι ασχολούνται με τη μάθηση, τείνουν να είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν να 
προχωρούν στη ζωή / εργασία / εκπαιδευτική τους πορεία. Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής 
σε εθνικό επίπεδο θα πρέπει να προβλέπουν την απαραίτητη καθοδήγηση για τους 
εκπαιδευόμενους που παρακολουθούν μαθήματα ψηφιακών ικανοτήτων και επιθυμούν να 
μάθουν περισσότερα. 

 Η καθοδήγηση για τους ενήλικες κερδίζει έδαφος στον τομέα της διά βίου μάθησης στις 
σκανδιναβικές χώρες. Οι υπηρεσίες αυτές έχουν βασιστεί σε δημόσιες πολιτικές οι οποίες 
με τη σειρά τους ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη ζήτηση για δια βίου και 
εξατομικευμένη εκπαίδευση και επαγγελματική καθοδήγηση των ενηλίκων20. 

9. Εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης21   

Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης πρέπει να επικαιροποιηθούν προκειμένου να 
προετοιμάζουν τους ανθρώπους να ζήσουν στην ψηφιακή εποχή. Οι ψηφιακές ικανότητες θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, προκειμένου να 
αξιοποιηθεί πλήρως η ψηφιοποίηση της μάθησης, της εργασίας και της ζωής. Οι ειδικοί ΤΠΕ 
μπορούν να προσφέρουν συμβουλευτική όσον αφορά τη μετάβαση των σχολείων προς αυτή την 
κατεύθυνση. 
 

                                                           
20

 Voices of users, promoting quality of guidance in the Nordic Countries (2011): 
https://nvl.org/Portals/0/DigArticle/72/voice_of_users_2011_eng.pdf  
21

 Σχέδιο Δράσης της Ψηφιακής Συμμαχίας: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/governing-board-
digital-skills-and-jobs-coalition-adopts-action-plan-boost-coalition  

https://nvl.org/Portals/0/DigArticle/72/voice_of_users_2011_eng.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/governing-board-digital-skills-and-jobs-coalition-adopts-action-plan-boost-coalition
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/governing-board-digital-skills-and-jobs-coalition-adopts-action-plan-boost-coalition
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10. Βελτίωση των διαδικασιών επικύρωσης στη χώρα, συμπεριλαμβάνοντας την επικύρωση 
ψηφιακών ικανοτήτων 

Η υιοθέτηση και η εφαρμογή μιας συνολικής, περιεκτικής και διαφανούς διαδικασίας επικύρωσης 
αποτελεί βασικό βήμα για την επίτευξη μιας συνεκτικής στρατηγικής για τη δια βίου μάθηση. Αυτό 
με τη σειρά του θα επιτρέψει στους ανθρώπους να επωφεληθούν από τις ευέλικτες οδούς 
μάθησης και να προοδεύσουν στην προσωπική και επαγγελματική τους ζωή22. Οι υπεύθυνοι για τη 
χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο πρέπει να εξασφαλίσουν τη δυνατότητα των ενηλίκων να 
επικυρώσουν την ψηφιακή τους ικανότητα και να παράσχουν ένα σύστημα πιστοποίησης για 
αυτούς, υιοθετώντας κατά προτίμηση ένα πλαίσιο βασισμένο στο DigComp. Αυτό θα διασφαλίσει 
τη σαφήνεια, τη διαφάνεια και τη δυνατότητα μεταφοράς εντός και εκτός των Ευρωπαϊκών χωρών. 

 Το εργαλείο αυτό-αξιολόγησης (SAT) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος 
DCDS για να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να προσδιορίσουν το επίπεδο της ψηφιακής 
τους ικανότητας αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία, τόσο από τους 
εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή. 

 

11. Συμμετοχή των παρόχων ή / και των εκπροσώπων τους στο σχεδιασμό και στην 
παρακολούθηση των πολιτικών 

Πολλά πρέπει να αξιοποιηθούν από την αύξηση του διαλόγου με τους πολίτες κατά τη διαδικασία 
σχεδιασμού πολιτικής. Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι ότι η εφαρμογή της πολιτικής θα είναι 
πιο αποτελεσματική και αποδοτική. Η συμμετοχή των παρόχων και των εκπροσώπων στην 
παρακολούθηση των πολιτικών μπορεί επίσης να είναι πολύ εποικοδομητική όταν πρόκειται να 
εκπληρωθούν οι στόχοι της πολιτικής και να προσεγγιστούν οι ομάδες-στόχοι. Ανοικτές δημόσιες 
διαβουλεύσεις, δομημένες έρευνες ή δημόσιες ακροάσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
το σκοπό αυτό. 

 Οι εθνικοί φορείς χάραξης πολιτικής μπορούν να επωφεληθούν από την 
εμπειρογνωμοσύνη των εταίρων του DCDS και τα αποτελέσματα του έργου για το έργο 
τους σε εθνικό επίπεδο, αλλά και με την υλοποίηση ορισμένων ευρωπαϊκών 
πρωτοβουλιών, όπως η εθνική ψηφιακή ατζέντα ή η πρωτοβουλία αναβάθμισης των 
δεξιοτήτων. 

 

12. Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων που εργάζονται σε διαφορετικά 
επίπεδα και σε διάφορους τομείς 

Προκειμένου να προωθηθεί ο διάλογος για την προσφορά κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών 
και τις ανάγκες σε δεξιότητες, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να δημιουργήσουν δομές 
συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων που εργάζονται σε διαφορετικά επίπεδα και σε 
διάφορους τομείς (εκπαίδευση, απασχόληση και ψηφιοποίηση). Ο προαναφερθείς διάλογος θα 
ωφελήσει σίγουρα τους εκπαιδευόμενους όταν πρόκειται για τις αλλαγές καριέρας και την 
πρόσβαση σε επαγγελματικές κινητικότητες. 

                                                           
22

 Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στο σχέδιο δράσης AVA: https://eaea.org/project/action-plan-for-validation-
and-non-formal-adult-education-ava/?pid=7478  

https://eaea.org/project/action-plan-for-validation-and-non-formal-adult-education-ava/?pid=7478
https://eaea.org/project/action-plan-for-validation-and-non-formal-adult-education-ava/?pid=7478
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μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

 

 Το One Step Up 23 είναι μια δωρεάν υπηρεσία πληροφόρησης και προσφυγής στην 
Ιρλανδία, την οποία διαχειρίζεται ο Εθνικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Ενηλίκων AONTAS. 
Το One Step Up καθοδηγεί χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο στην πρόσβαση σε επιλογές 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με το πού θα αναζητήσουν 
μαθήματα, τις χρηματοδοτικές ενισχύσεις, τα στοιχεία επικοινωνίας για διάφορες 
υπηρεσίες και πολλά άλλα. Η συμβουλευτική ομάδα One Step Up περιλαμβάνει μια 
ποικιλόμορφη εκπροσώπηση των ενδιαφερομένων από ολόκληρο τον τομέα της 
εκπαίδευσης. 

 

13. Διεξαγωγή προβλέψεων δεξιοτήτων και ακριβής μέτρηση της ψηφιακής ικανότητας ως βάση 
για τη χάραξη πολιτικής και την παροχή ενεργών μέτρων στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση24. 

Μια ακριβής μέτρηση της γενικής / βασικής ψηφιακής ικανότητας πρέπει να γίνεται τακτικά σε 
εθνικό επίπεδο. Η ετήσια μέτρηση της ψηφιακής ικανότητας που γίνεται επί του παρόντος μέσω 
της έκθεσης DESI25 αναφέρεται μόνο στις δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία και 
εστιάζεται στους ειδικούς των ΤΠΕ. Ενώ η Διεθνής Μελέτη για την Αλφαβητισμό στην 
Πληροφορικής και τους Υπολογιστές στοχεύει σε μια πολύ συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα26. Οι 
πρωτοβουλίες προβλέψεων δεξιοτήτων θα μπορούσαν επίσης να συμβάλουν στον σχεδιασμό 
σημαντικών και με το «βλέμμα στο μέλλον» πολιτικών σχετικά με το θέμα.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
23

 https://www.onestepup.ie/  
24

 Ένα ανθρωποκεντρικό μανιφέστο για την Ευρώπη, BEUC- OS: https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-053-a-
human-centric-digital-manifesto-for-europe.pdf  
25

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital  
26

 https://www.iea.nl/studies/iea/icils 

https://www.onestepup.ie/
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-053-a-human-centric-digital-manifesto-for-europe.pdf
https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-053-a-human-centric-digital-manifesto-for-europe.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/human-capital
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Τοπικές αρχές 
1. Υποστηρίξτε τους χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν την ψηφιακή τους 

ικανότητα 

Η μάθηση μπορεί να συμβεί παντού, και οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
απολαμβάνουν αυτή την ευκαιρία. Οι τοπικοί φορείς χάραξης πολιτικής θα μπορούσαν να το 
υποστηρίξουν αυτό με τη δημιουργία, την αύξηση της χρηματοδότησης και τη βελτίωση των 
υποδομών των χώρων μάθησης στον τομέα δράσης τους, ειδικά εάν αυτοί βρίσκονται σε αγροτικές 
ή / και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Οι χώροι μάθησης μπορούν να διαφέρουν ανάλογα 
με το πλαίσιο, αλλά πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, στις 
βιβλιοθήκες και στα κέντρα ψηφιακής επάρκειας. 

 Η κοινοπραξία DCDS ανέπτυξε μια καινοτόμο πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με 
χαρακτηριστικά παιγνιώδους μάθησης. Λαμβάνοντας υπόψη τους τελικούς αποδέκτες του 
έργου - άτομα που έχουν ανάγκη από βασικές ψηφιακές ικανότητες, το DCDE 
χρησιμοποιείται σε μια προσέγγιση μεικτής μάθησης, η οποία συνεπώς απαιτεί χώρους για 
εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους. 

 

2. Ενθάρρυνση της συμμετοχής με την ανάληψη στοχοθετημένων δράσεων που ενθαρρύνουν 
τους πολίτες να βελτιώσουν την ψηφιακή τους ικανότητα 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη, οι 
τοπικές αρχές ενδιαφέρονται για την αύξηση της ψηφιακής επάρκειας των κατοίκων τους. Εάν 
πρέπει να είναι διαθέσιμες σαφείς πληροφορίες και υποστήριξη σε όλους τους πολίτες, η 
συμμετοχή σε μαθήματα ψηφιακών ικανοτήτων πρέπει επίσης να αυξηθεί, ώστε να μην αφήσει 
κανέναν πίσω. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της διοργάνωσης (ή της υποστήριξης της οργάνωσης) 
εκστρατειών ευαισθητοποίησης, της χορηγίας εκδηλώσεων «ανοικτών ημερών» στους χώρους 
μάθησης ή της προβολής των πρωταθλητών ψηφιακών μαθητών. 

 

3. Επικέντρωση σε υπο-εκπροσωπούμενες ομάδες 

Προκειμένου τα μαθήματα ψηφιακών δεξιοτήτων να είναι προσιτά σε υπο-εκπροσωπούμενες 
ομάδες, οι τοπικοί φορείς χάραξης πολιτικής πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στις στρατηγικές 
προβολής, να υποστηρίξουν τις προσαρμοσμένες προσφορές μάθησης και να καθοδηγήσουν τους 
εκπαιδευόμενους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Είναι απαραίτητη μια εμπεριστατωμένη 
και τεκμηριωμένη χαρτογράφηση των δυνητικών ομάδων-στόχων που χρειάζονται περισσότερο 
ψηφιακές ικανότητες προκειμένου να καταστούν οι προαναφερόμενες πρωτοβουλίες ουσιαστικές. 

 Εκτός από τα άτομα σε μειονεκτικές συνθήκες, οι εταίροι του DCDS πιστεύουν ότι η 
πλατφόρμα και η μεθοδολογία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου θα μπορούσαν 
να ωφελήσουν τις ακόλουθες ομάδες στόχους: 

o Νέοι που τείνουν να υπερεκτιμούν σημαντικά την ψηφιακή τους ικανότητα 

o Απασχολούμενοι που ενδέχεται να μην έχουν κίνητρο να μάθουν περισσότερα 

o Ηλικιωμένοι που χρειάζονται (ψηφιακές) βασικές δεξιότητες. Κάτοικοι σε αγροτικές 
ή απομακρυσμένες περιοχές που ενδέχεται να μην διαθέτουν τις υποδομές. 
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4. Διευκόλυνση δικτύων παρόχων κατάρτισης στον τομέα των ψηφιακών ικανοτήτων 

Η ανταλλαγή και η συνεργασία φορέων κατάρτισης σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων θα 
ωφελήσουν την ποιότητα και τη βιωσιμότητα της προσφοράς μάθησης. Δεδομένου ότι τα δίκτυα 
αυτά απαιτούν δομές, χώρους και χρηματοδότηση που συχνά δεν έχουν οι πάροχοι, οι τοπικοί 
φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να βρουν τρόπους για να τους διευκολύνουν. 

 

5. Χρηματοδότηση και υποστήριξη του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ φορέων 
ψηφιακών ικανοτήτων από διαφορετικούς τομείς (εκπαίδευση, αγορά εργασίας, κοινωνικές 
υπηρεσίες κ.λπ.) 

When people are engaged in learning, they tend to be willing to continue progressing in their 
life/work/educational path. Local policymakers should be prepared to accommodate this need by 
creating synergies among stakeholders from different fields. This can be done by fostering the 
dialogue between them, create cooperation opportunities or set up one-stop shop where different 
services can be offered by potential or actual digital competence’s learners. 

Όταν οι άνθρωποι ασχολούνται με τη μάθηση, τείνουν να είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν να 
προχωρούν στη ζωή / εργασία / εκπαιδευτική τους πορεία. Οι τοπικοί φορείς χάραξης πολιτικής 
πρέπει να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στην ανάγκη αυτή, δημιουργώντας συνέργειες μεταξύ 
των ενδιαφερομένων από διαφορετικούς τομείς. Αυτό μπορεί να γίνει με την ενθάρρυνση του 
διαλόγου μεταξύ τους, τη δημιουργία ευκαιριών συνεργασίας ή τη δημιουργία υπηρεσιών μιας 
στάσης όπου μπορούν να προσφέρονται διαφορετικές υπηρεσίες σε δυνητικούς ή πραγματικούς 
εκπαιδευόμενους ψηφιακών ικανοτήτων. 

 Το Cité des Métiers27 είναι ένας χώρος διαχειριζόμενος συνεργατικά από διάφορους 
οργανισμούς ενδιαφερομένων, ανοιχτός σε οποιονδήποτε αναζητά πληροφορίες για την 
οικοδόμηση του επαγγελματικού του μέλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της ανοικτής 
πρόσβασης και της δωρεάν και ανώνυμης χρήσης. 

                                                           
27

 http://www.reseaucitesdesmetiers.com/eng/index.php  

http://www.reseaucitesdesmetiers.com/eng/index.php

