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Οικοδομώντας Εναλλακτικά 

Καινοτομικά Σχήματα Δεξιοτήτων 

 

 

Εθνική Σύμπραξη Εταίρων 

 

Τι είναι το  BASIC 
 

Η Δράση BASIC  εντάσσεται στον άξονα PROGRESS του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EaSI για την 

Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία 2014-2020.  

Στην Ελλάδα, σύμπραξη φορέων με επικεφαλής τον ΟΑΕΔ και τη συμμετοχή του Υπουργείου 

Παιδείας, Θρησκευμάτων/Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά 

Βίου Μάθησης, του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΚΑΝΕΠ) της ΓΣΕΕ και του 

Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων (ΙΜΕ) της ΓΣΕΒΕΕ,  υπέβαλε πρόταση, στο πλαίσιο της 

Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων VP/2017/011 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EaSI-PROGRESS, 

με αντικείμενο τις ενέργειες ευαισθητοποίησης για την αναβάθμιση δεξιοτήτων, ως πεδίο νέων 

ευκαιριών για τους ενήλικες.  

Η πρόταση εγκρίθηκε και έλαβε χρηματοδότηση για μια παρέμβαση πρωτοποριακή για τα ελληνικά 

δεδομένα, με τίτλο BASIC- ακρωνύμιο των λέξεων «Building Alternative Skills' Innovative sChemes»  

(«Οικοδομώντας Εναλλακτικά Καινοτομικά Σχήματα Δεξιοτήτων»). 

Βασικός στόχος του έργου είναι να χαράξει Δημόσια Πολιτική για ενηλίκους, που έχουν ελλείψεις 

στις βασικές τους γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, και ενδιαφέρονται να τις αναβαθμίσουν. 
 

Το έργο περιλαμβάνει: 

 

1.Καταγραφή και προτεραιοποίηση των ομάδων-στόχων, που έχουν ανάγκη αναβάθμισης των 

δεξιοτήτων τους, των παιδαγωγικών μεθοδολογιών και των εργαλείων αξιολόγησης προσόντων. 

 

2. Πιλοτική εφαρμογή δράσης αναβάθμισης δεξιοτήτων στους συμμετέχοντες σε πρόγραμμα 

επαγγελματικής κατάρτισης, κατόπιν επιλογής των καταλληλότερων μεθόδων – εργαλείων. 

Παραγωγή και δοκιμή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους. 

 

3. Διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής στο πεδίο της αναβάθμισης δεξιοτήτων για ενήλικες με 

χαμηλά προσόντα και, ειδικότερα, πρόταση για ένα σχήμα πιστοποίησης βασικών προσόντων-

δεξιοτήτων που περιλαμβάνει  επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, μαθηματικές ικανότητες, ψηφιακές 

ικανότητες, κοινωνικές ικανότητες- δεξιότητες.  



 

Δράσεις του έργου: 

 

 
1. Χαρτογράφηση, των ομάδων – 

στόχων που χρειάζονται παρεμβάσεις 

αναβάθμισης δεξιοτήτων 

2. Χαρτογράφηση των διαδρομών 

αναβάθμισης δεξιοτήτων στην 

Ελλάδα, με επίκεντρο τους ενήλικες με 

χαμηλά προσόντα 

3. Χαρτογράφηση των Εργαλείων και 

Πρακτικών Αξιολόγησης Δεξιοτήτων, 

σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές 

επίπεδο 

4. Χαρτογράφηση των Θεωριών και 

Μεθοδολογιών Μάθησης και 

Διδασκαλίας, στο πεδίο της 

Αναβάθμισης Δεξιοτήτων των 

Ενηλίκων με χαμηλές βασικές 

δεξιότητες 

5. Πιλοτική εφαρμογή με στόχο τον 

προσδιορισμό των καταλληλότερων 

μεθοδολογιών (α) αξιολόγησης 

δεξιοτήτων και (β) μάθησης, για 

ενήλικες με χαμηλές βασικές δεξιότητες 

6. Ενέργειες Πληροφόρησης και 

Διάδοσης στους αρμόδιους φορείς 

που περιλαμβάνουν: 

- ενημερωτικές ημερίδες 

- περιφερειακές συναντήσεις 

            - ημερήσια  εργαστήρια 

Τι είναι οι «Διαδρομές Αναβάθμισης Δεξιοτήτων»  

(Upskilling Pathways);  

 

 

 

Η ανάγνωση, η γραφή, οι απλοί μαθηματικοί υπολογισμοί και η χρήση υπολογιστή - απλές 

εργασίες που για τους περισσότερους ανθρώπους θεωρούνται δεδομένες - παρουσιάζουν 

μεγάλες δυσκολίες για 70 περίπου εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη. 

Οι «Διαδρομές Αναβάθμισης Δεξιοτήτων» προσφέρουν ευκαιρίες για ένα νέο ξεκίνημα, καθώς τα 

προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν αφενός χαρτογράφηση και αναγνώριση των γνώσεων και των 

δεξιοτήτων που διαθέτουν ήδη οι ενήλικες, αφετέρου εκπαίδευση και κατάρτιση που οδηγεί στην 

απόκτηση νέων προσόντων. 

 (Πηγή: Στοιχεία από το φυλλάδιο  

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 «Διαδρομές Αναβάθμισης Δεξιοτήτων») 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει µόνο τον συντάκτη της 

και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν. 

 

Ανάγνωση 

Γραφή 

Απλοί μαθηματικοί 

υπολογισμοί 

Χρήση  

υπολογιστή  

Πληροφορίες για το έργο:  

 

Ιστοσελίδα: https://www.easibasic.gr 

 

 Easi.Basic.Greece 

 

EaSI.BASIC.GR 

 

@easi_gr 

 

 easi_basic@minedu.gov.gr 

https://www.easibasic.gr/
https://m.me/EaSI.BASIC.GR
https://m.me/EaSI.BASIC.GR

