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Κωδικός output 04 

Τίτλος output Οδηγός για εκπαιδευτές 

Περιγραφή Εγγράφου  
(συμπεριλαμβανομένων 
στοιχείων της 
καινοτομίας, το 
αναμενόμενο αντίκτυπο 
και τη δυνατότητα 
μεταφοράς δυναμικού) 

Αυτό το έγγραφο είναι ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση ενός 
λεπτομερούς οδηγού για εκπαιδευτές. Ο οδηγός θα αναπτυχθεί 
με βάση τα ευρήματα και τα σχόλια που λαμβάνονται μέσω της 
βελτίωσης του Smart Job Hub και της ανταλλαγής ορθών 
πρακτικών και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών και 
ενδιαφερομένων. Ο οδηγός θα αναλύσει λεπτομερώς τις 
πρακτικές που προέκυψαν και θα παρέχει πολύτιμες οδηγίες 
για το σχεδιασμό και την παράδοση μαθημάτων εμπνευσμένων 
από τα αναγνωρισμένα megatrends, σε μια προσπάθεια να 
μετριαστεί το χάσμα δεξιοτήτων. Αυτό είναι ένα καινοτόμο 
εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε ΑΕΙ 
(όχι μόνο εκείνα που συμμετέχουν στην κοινοπραξία) που 
χρειάζεται και σκοπεύει να ενημερώσει τις ενότητες του 
σύμφωνα με τις τελευταίες μεγάλες τάσεις της βιομηχανίας ICT. 
Για το σκοπό αυτό, το έγγραφο θα είναι διαθέσιο στο κοινό. 



 

 3 

Аbstrасt: Αυτή η ερευνητική εργασία παρουσιάζει ένα μοντέλο σχεδιασμού μαθημάτων για 
την πλατφόρμα E-learning ARRANGE-ICT στους τομείς της εκπαίδευσης της πληροφορικής. 
Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν παραδείγματα μαθημάτων που βασίζονται σε μοναδικά 
τοπικά μαθήματα που αναπτύχθηκαν και διεξήχθησαν από τοπικούς εκπαιδευτικούς στο 
πεδίο. Η διάρκεια του μαθήματος κυμαίνεται από περίπου δύο έως τέσσερις ημέρες. 
 
Ο κύριος στόχος του «pArtneRship foR AddressiNG mEgatrends in ICT» (ARRANGE-ICT) είναι 
να ενώσει ΑΕΙ, επιχειρηματικότητα και βιομηχανία προκειμένου να δώσει λύσεις για τις 
ικανότητες και τις ανάγκες επαγγελματικού προφίλ της αγοράς εργασίας, να παρέχει 
καινοτόμες λύσεις για αναντιστοιχία δεξιοτήτων και να προωθήσει βιώσιμες 
επιχειρηματικές ευκαιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτό το έργο έχει τους ακόλουθους βασικούς 
στόχους: 
α) να γεφυρώσει το κενό ψηφιακών δεξιοτήτων που παρουσιάζεται στη νότια Ευρώπη 
ακολουθόντας την εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ηλεκτρονικές δεξιότητες για 
θέσεις εργασίας». Στο ARRANGE- ICT θα ενώσει εκπροσώπους από κυβερνήσεις, τη 
βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα και άλλους σημαντικούς παράγοντες στη νότια 
Ευρώπη μέσω μιας έξυπνης πλατφόρμας εργασίας (Smart Job Hub)                   

β) να δημιουργίσει ένα οικοσύστημα από βασικούς εταίρους για δημιουργία πρόσβασης στο 
υποεκπροσωπούμενο ταλέντο                  

γ) να εντοπίσει τις υποεκπροσωπούμενες δεξιότητες, το σκεπτικό πίσω από το φαινόμενο 
ταλαντούχων ανθρώπων που δεν διαθέτουν παραδοσιακά προσόντα για να αποκτήσουν μια 
καλή δουλειά και τους τομείς ICT με τις πιο μεγάλες ανάγκες                  

δ) να προωθήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες, μέσω ενός έξυπνου κόμβου εργασίας, μεταξύ 
πανεπιστημίων και βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων νέων προγραμμάτων πρακτικής 
που βασίζονται σε ICT, κοινής επίβλεψης διδακτορικών φοιτητών μεταξύ AEI και 
βιομηχανίας και κοινής εποπτείας Bachelor και Master σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την 
αγορα και τη και βιομηχανία.                  

ε) να θέσει μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες για να διασφαλίσει ότι αυτές οι δεξιότητες 
προωθούνται επαρκώς στο πρόγραμμα σπουδών, στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στις 
πρακτικές αξιολόγησης και στο περιεχόμενο της μάθησης.                 

  

Οι ανάγκες της Νότιας Ευρώπης για κατάρτιση δεξιοτήτων αλλάζουν ραγδαία. Η ισχυρή βάση 
προορίζεται να βοηθήσει στην υποστήριξη περαιτέρω έρευνας και στην ενίσχυση της 
χάραξης πολιτικής . 
 
Η τρέχουσα κατάσταση με το COVID-19 μετατρέπει το επί τόπου μοντέλο μάθησης σε εξ 
αποστάσεως. Το νέο διδακτικό υλικό πρέπει να υποστηρίζει με τον ίδιο ή καλύτερο τρόπο 
την ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών ICT. Το μοντέλο προώθησης δεξιοτήτων 
που λείπουν άλλαξε γρήγορα πέρυσι. Σε αυτήν την τρέχουσα έρευνα αυτές οι αλλαγές 
επισημαίνονται και εξηγούνται εν συντομία. Το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για 
το σχεδιασμό όσο και για την ανάλυση μαθημάτων στους τομείς της ψηφιακής παιδείας και 
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της υπολογιστικής σκέψης. Η έρευνα αναζητά συγκεκριμένα παραδείγματα μεθόδων 
διδασκαλίας και συγκεκριμένες περιπτώσεις από την πρακτική. Το μοντέλο παρέχει απλές 
συμβουλές για ολοκληρωμένο διδακτικό σχεδιασμό στην ηλεκτρονική μάθηση στους τομείς 
της βιομηχανίας της πληροφορικής . 
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Περίληψη και προκλήσεις του έργου ARRANGE-ICT Executive 
ARRANGE-IC - Αναφορές και Εστίαση: 
Μέρος 1: Μελέτη: Μεγάλη αύξηση κατα τη διάρκεια του περασμένου έτους στις απαιτήσεις 
δεξιοτήτων 
Ορίζοντας εν συντομία, τις τρέχουσες ταξινομήσεις, τα πρότυπα και τα γεγονότα για 
εκπαιδευτές 
Ορισμός Ψηφιακής Εργασίας και Σύγχυσης Ταξινόμησης Βιομηχανιών 
Υβριδικές εργασίες Βασικές δεξιότητες μετατόπισης ρόλων 
Παγκόσμιες προσπάθειες ψηφιακών πλαισίων δεξιοτήτων 
Αναδυόμενες και καινοτόμες προσεγγίσεις για το κλείσιμο των δεξιοτήτων που 
περιλαμβάνει εκπαίδευση, πρόσληψη και πρόσληψη πρακτικών διαπιστευτήρια, 
αξιολόγηση και μέτρηση 
Προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης 
Επόμενα βήματα 
Μέρος 2 : Οδηγός για εκπαιδευτές 
"Smart Job Hub" - το πεδίο για ευρήματα έργων και διαδικτυακές δοκιμές 
Προετοιμάστε ένα μάθημα για το πρόγραμμα ARRANGEmy ICTCareer 
βιβλιογραφικές αναφορές 
Αναφορές ( T024 … T171) για το “ ARRANGEmyICTCareer ” 
Παράρτημα Α - Σύγκριση πλαισίων ψηφιακών δεξιοτήτων 
Παράρτημα Β - Ψηφιακά μοντέλα εκπαίδευσης 
Παράρτημα Γ - Εργαλεία αξιολόγησης 
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Περίληψη και προκλήσεις του έργου ARRANGE-ICT Executive 
 
Οι εξαιρετικά δυναμικές τεχνολογικές εξελίξεις, η εξέλιξη του κοινωνικοοικονομικού 
περιβάλλοντος, οι αλλαγές των πολιτικών συνθηκών και άλλοι παράγοντες με μεγάλη 
επιρροή επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις τάσεις της αγοράς, ενεργοποιούν την ανάπτυξη, 
ενθαρρύνουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και δημιουργούν νέες απαιτήσεις δεξιοτήτων με 
πολύ γρήγορο ρυθμό. Αυτές οι ισχυρές δυνάμεις αναγνωρίζονται ως "megatrends". Παρόλο 
που τα κέντρα αριστείας, όπως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τα ερευνητικά 
κέντρα, οι καινοτόμοι της αγοράς και οι αναδυόμενες βιομηχανίες, μπορούν να 
επωφεληθούν, μέσω των εξελίξεων, είναι επίσης προφανές ότι τα εκπαιδευτικά κέντρα, 
ιδίως τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φαίνεται ότι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν 
αυτόν τον γρήγορο μετασχηματισμό λόγω του γρήγορου ρυθμού αλλαγής και σε ορισμένες 
περιπτώσεις λόγω άκαμπτων τρόπων μάθησης. Αυτή η αναντιστοιχία γίνεται ακόμη πιο 
εντατική στις ICT, μια περιοχή όπου τα megatrends αυξάνουν επείγουσες προκλήσεις και 
ανάγκες υψηλού επιπέδου προσωπικού. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται ένας 
αναποτελεσματικός βρόχος: τα κέντρα αριστείας αγωνίζονται να βρουν ταλαντούχους και 
εξειδικευμένους νέους ειδικούς, ενώ οι απόφοιτοι φοιτητές στερούνται πρακτικών 
δεξιοτήτων που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και στη βιομηχανία. 
  

ARRANGE-IC - Reports και Focuses: 
Σύγκριση τάσεων για την κατανόηση της ανάγκης δεξιοτήτων και ικανοτήτων, Γνωστά και 
άγνωστα σχετικά με τις δεξιότητες στις πληροφορίες της αγοράς εργασίας 
Καθορισμός ψηφιακών δεξιοτήτων μαζί με ικανότητες και τρόπους απόκτησης 
Επαναπροσδιοπρισμός της σχέσης μεταξύ της τεχνολογίας και του μέλλοντος της εργασίας 
Η ανάγκη επενδύσεων της βιομηχανίας σε δεξιότητες και κατάρτιση 
  

ARRANGE-IC - Νέες παρουσιάσεις: 
Το έργο ARRANGE-ICT παρουσιάστηκε με επιτυχία στη δραστηριότητα της διακρατικής 
συνεργασίας «Προώθηση έργων συνεργασίας Erasmus + επιπτώσεις και διασταυρούμενη 
γονιμοποίηση στην κοινωνική ένταξη και συμμετοχή των πολιτών» που συνδέεται με την 20ή 
επέτειο της διαδικασίας της Μπολόνια τον Ιούνιο του 2019 και εντάχθηκε στο νέο 
«μανιφέστο ψηφιακών ικανοτήτων» που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο η Γενική 
Συνέλευση ALL DIGITAL τον Μάιο του 2019 , και μετά από εκτεταμένη διαβούλευση με τα 
μέλη ALL DIGITAL , εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο και στη συνέχεια παρουσιάστηκε 
στη Σύνοδο Κορυφής ALL DIGITAL στη Μπολόνια στις 11 Οκτωβρίου 2019. Οι ψηφιακές 
ικανότητες είναι απαραίτητες σε όλες τις πτυχές της ζωής, είτε αυτές είναι κοινωνικές ή 
προσωπικές, σχετίζονται με την εργασία ή τον ελεύθερο χρόνο, σε οποιονδήποτε τομέα, 
δημόσιο ή ιδιωτικό. Η βελτίωση της κοινωνίας είναι ο πρωταρχικός στόχος της ανάπτυξης 
ψηφιακών ικανοτήτων. Είναι πεποίθησή μας ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση στις 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://all-digital.org/general-assembly-2019-new-opportunities/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://all-digital.org/general-assembly-2019-new-opportunities/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://all-digital.org/about-us/members/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=https://all-digital.org/about-us/members/
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ψηφιακές ικανότητες χρειάζονται μια πιο συνεπή προσέγγιση και ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό 
σύστημα παράδοσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεργαστήκαμε με το δίκτυο 
κέντρων ψηφιακών ικανοτήτων και σχετικών ειδικών οργανισμών σε ένα Μανιφέστο για τις 
ψηφιακές ικανότητες. 
Το Μανιφέστο περιέχει μια σειρά βασικών αρχών και συστάσεων σε πέντε βασικούς τομείς 
για το πώς να μεγιστοποιήσετε τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ως 
ισχυρά μέσα για τη συνεχή ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων για τους ευρωπαίους πολίτες: 
1. Η προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης                           

2. Πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση                           

3. Ποιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης                           

4. Ευρωπαϊκή ομοιογενής επικύρωση                           

5. Βιωσιμότητα και ανάπτυξη                           

 
Το Μανιφέστο είναι το αποτέλεσμα ενός κινήματος στην Ευρώπη, αλλά πιστεύουμε ότι μιλά 
σε όλους και παντού και το ALL DIGITAL είναι έτοιμο να ξεκινήσει διάλογο και να 
συμμετάσχει σε κοινές δράσεις με εταίρους σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα από τα κύρια 
καθήκοντα του έργου μας ARRANGE- ICT για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος βασικών 
συνεργατών για τη δημιουργία μιας θύρας πρόσβασης σε ομάδες δεξιοτήτων που δεν 
εκπροσωπούνται. Το οικοσύστημα θα λειτουργεί με διπλό τρόπο: πρώτον, θα επιτρέψει 
στους αποφοίτους φοιτητές να ανταγωνιστούν αποτελεσματικότερα στην παγκόσμια σκηνή 
και δεύτερον θα αξιοποιήσει την πρόσβαση της βιομηχανίας και της αγοράς σε μια ομάδα 
εξειδικευμένων και ταλαντούχων αποφοίτων φοιτητών. 
Ενώ το ARRANGE-ICT αναφέρει πολλαπλά μονοπάτια στην «ψηφιακή σταδιοδρομία», η 
πρόσβαση σε αυτές απαιτεί καινοτομίες στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και σε προσεγγίσεις για 
τον καθορισμό αυτών των ρόλων. Ωστόσο, μια ανασκόπηση των πιο σχετικών ψηφιακών 
πλαισίων δεξιοτήτων δείχνει ότι υπάρχει λίγη κοινή κατανόηση των πραγματικών 
δεξιοτήτων ή γνώσεων που συμβάλλουν στο χάσμα δεξιοτήτων  και των διαστάσεων της 
μάθησης και της κατάρτισης που απαιτούνται για τη βελτίωσή της, μπερδεμένες διακρίσεις 
μεταξύ τομέων γνώσης, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και εργαλείων που απαιτούνται για τη 
μάθηση ή την εργασία του 21ου αιώνα. και πολύ λίγος προσδιορισμός των επιπέδων 
δεξιοτήτων . 
  

Νέες ταξινομήσεις πέρυσι : Καθορισμός προτύπων και γεγονότων για εκπαιδευτές   
Το πρότυπο ευρωπαϊκού πλαισίου ηλεκτρονικής ικανότητας (e-CF) EN 16234-1 αποτελεί 
βασικό στοιχείο του προτύπου περιγραφής των επαγγελματικών προφίλ ICT. Το πλαίσιο 
παρέχει μια αναφορά για προς το παρόν 40 ικανότητες που απαιτούνται και εφαρμόζονται 
στο χώρο εργασίας ICT, χρησιμοποιώντας μια κοινή γλώσσα αναφοράς για ικανότητες, 
δεξιότητες, γνώσεις , και επίπεδα ικανότητας που μπορεί να γίνει κατανοητή σε όλη την 
Ευρώπη και διεθνώς. Το e-CF παρέχει τυποποιημένη γλώσσα για την περιγραφή των 
επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας ICT. Στο σύστημα ταξινόμησης, όπως και σε άλλα, 
υπάρχει συχνά σύγχυση μεταξύ μιας εργασίας, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται 
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για την εκτέλεση της εργασίας και των συγκεκριμένων εργαλείων και τεχνικών που 
απαιτούνται για την εργασία. Επιπλέον, η χρησιμότητα του e-CF είναι επίσης κάπως 
περιορισμένη στο πλαίσιο των ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς δεν συμβαδίζει με την 
εμφάνιση επαγγελμάτων με βάση την τεχνολογία, όπως το cloud engineer, ούτε έχει 
αναπτύξει έναν σαφή τρόπο συμπερίληψης υβριδικών ρόλων. 
Το άνοιγμα νέων δρόμων για ψηφιακές δεξιότητες, ειδικά για όσους υποεκπροσωπούνται 
επί του παρόντος, θα απαιτήσει την ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης σχετικά με την 
ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση αναδυόμενων προσεγγίσεων για την 
αναγνώριση, ανάπτυξη και απασχόληση ψηφιακών δεξιοτήτων . 
Πρέπει να προσδιοριστούν, να καθοριστούν και να υποστηριχθούν τυπικοί ορισμοί και 
προσεγγίσεις. Χρειαζόμαστε καλύτερες περιπτωσιολογικές μελέτες για να εκτιμήσουμε τις 
επιπτώσεις των καινοτόμων προσεγγίσεων στην ανάπτυξη και την πρόσληψη ψηφιακού 
ταλέντου, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και των πρακτικών 
πρόσληψης, επανεξέταση προσόντων και αξιολόγησης, και νέες μορφές εκπαίδευσης και 
αναβάθμισης. Η προσέγγισή μας στην ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών δεξιοτήτων θα 
πρέπει να εξελιχθεί, αλλά για να είναι επιτυχής αυτή η εξέλιξη, πρέπει πρώτα να 
καταλάβουμε τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και πώς να χρησιμοποιήσουμε την ένταξη για 
να επεκτείνουμε το ταλέντο . 
  

Επισκόπηση και προκλήσεις 
Το έργο προσπαθεί να γεφυρώσει το παρόν κενό ψηφιακών δεξιοτήτων στη νότια Ευρώπη 
μετά την εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ηλεκτρονικές δεξιότητες για θέσεις 
εργασίας». Στο ARRANGE-ICT συμμετάσχουν εκπρόσωποι από κυβερνήσεις, τη βιομηχανία, 
την Ακαδημία , και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε ολόκληρη τη νότια Ευρώπη 
μέσω της Smart Hub πλατφόρμας εργασίας. Τα πανεπιστήμια, οι ΜΜΕ, η βιομηχανία και οι 
ενδιαφερόμενοι θα συνεργαστούν χρησιμοποιώντας έναν κοινό οπτικό και ψηφιακό κόμβο 
εργασίας προκειμένου να εδραιώσουν την ψηφιοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας 
δίνοντας έμφαση στη νότια Ευρώπη, όπου το χάσμα δεξιοτήτων είναι πολύ πιο έντονο σε 
σύγκριση με τη βόρεια Ευρώπη (π.χ. υψηλά ποσοστά ανεργίας και υψηλός αριθμός 
αποφοίτων φοιτητών που σχετίζονται με τις ICT ). 
Οι ψηφιακές δεξιότητες αυξάνονται όλο και περισσότερο. Η έλλειψη ειδικευμένου ταλέντου 
ICT στον τομέα της τεχνολογίας αποτελεί μείζον ζήτημα που παρεμποδίζει την ανάπτυξη 
καινοτόμων εταιρειών. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που πρέπει να 
υιοθετήσουν και να χρησιμοποιήσουν νέες τεχνολογίες για καινοτομία επηρεάζονται 
ιδιαίτερα από αυτές τις ελλείψεις. Ταυτόχρονα, ωστόσο, επισημαίνει ότι, ενώ το χάσμα 
δεξιοτήτων είναι σημαντικό για εκείνες τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν έλλειψη 
ειδικευμένων ταλέντων, η έλλειψη δεξιοτήτων ICT παραμένει μικρή και μόνο ένα μικρό 
μερίδιο επιχειρήσεων αναζητούν ειδικούς ICT. 
Ενώ μπορεί να αμφισβητηθεί η προέλευση και η έκταση του «χάσματος ψηφιακών 
δεξιοτήτων» - κάτι που διερευνάται λεπτομερώς παρακάτω - αυτό το έγγραφο υποστηρίζει 
ότι η ύπαρξη αυτού του χάσματος είναι πραγματική, υπό την προϋπόθεση ότι το χάσμα 
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νοείται ως έλλειψη υποψηφίων με τις δεξιότητες που απαιτούνται από συγκεκριμένους 
εργοδότες. Μια συνέπεια αυτού του χάσματος είναι ότι έχουν καταβληθεί πολλές 
προσπάθειες για την αντιμετώπισή του, πολλές από τις οποίες έχουν επικεντρωθεί στην 
«αναβάθμιση» ως πιθανή λύση. Εν συντομία, η αναβάθμιση αναφέρεται στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων που ένας εργαζόμενος θα χρειαστεί να εκτελέσει στο μέλλον. Όμως, ενώ πολλές 
έρευνες στον τομέα αυτό έχουν επικεντρωθεί στην αύξηση της ικανότητας ψηφιακών 
δεξιοτήτων σε αποφοίτους και στελέχη μεσαίας σταδιοδρομίας, είναι επίσης σημαντικό να 
αναγνωρίσουμε ότι οι βασικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους χώρους εργασίας του 
μέλλοντος δεν θα είναι αποκλειστικά τεχνικής φύσης. Για παράδειγμα, το Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ έχει προβάλει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη, η κρίση και η 
δημιουργικότητα θα συμπεριληφθούν στις κορυφαίες 10 δεξιότητες που απαιτούνται για να 
αναπτυχθούν στο εργατικό δυναμικό το 2020. Χωρίς να ξεχνάμε τη σημασία των 
φιλελεύθερων τεχνών, υποστηρίζοντας ότι παράλληλα με την εκτεταμένη ζήτηση για 
διάφορες ψηφιακές ικανότητες και δυνατότητες ICT, οι χώροι εργασίας του μέλλοντος θα 
απαιτούν θεμελιώδεις δεξιότητες όπως κριτική σκέψη, συντονισμό και κοινωνική αντίληψη. 
Στην πραγματικότητα, τα AEI προσφέρουν ολοένα και περισσότερα προγράμματα 
σχεδιασμένα για να στοχεύουν και να βελτιώνουν τις μη γνωστικές, εγκάρσιες ικανότητες 
«soft-skill», με ορισμένους ηγέτες στην εκπαίδευση των επιχειρήσεων να υποδηλώνουν ότι 
αυτές οι δεξιότητες είναι πιο δύσκολο να διδαχθούν από τις τεχνικές. Αυτές οι προοπτικές 
υποστηρίζουν μια ώθηση προς τις προσπάθειες αναβάθμισης και επαναπροσδιορισμού και 
όχι αυξημένης πρόσληψης σε παραδοσιακούς ρόλους ειδικούς για τις ICT . 
Ορισμένοι αμφισβήτησαν την ύπαρξη του κενού ψηφιακών δεξιοτήτων, επισημαίνοντας μια 
υστέρηση μεταξύ της αγοράς που απαιτεί περισσότερους υποψήφιους με ψηφιακές 
δεξιότητες και την αγορά που ανταμείβει αυτούς τους υποψηφίους με τους αυξανόμενους 
μισθούς που θα περίμενε κανείς να δει σε μια στενή αγορά για εξειδικευμένο εργατικό 
δυναμικό ICT. Με άλλα λόγια, οι οικονομικοί δείκτες φαίνεται να αντικατοπτρίζουν 
αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και όχι οξείες ελλείψεις. Για παράδειγμα, η υποαπασχόληση 
ειδικευμένων μεταναστών προσφέρεται ως απόδειξη ότι το πρόβλημα είναι οι πρακτικές 
πρόσληψης και διατήρησης, και όχι η έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων. Επιπλέον, οι 
γυναίκες και άλλες ομάδες υποεκπροσωπούνται σε ρόλους ICT. Τέλος, μπορεί να ισχύει ότι 
τα πιστοποιητικά που απαιτούν οι εργοδότες για πολλές θέσεις εργασίας βασίζονται σε 
ξεπερασμένες παραδοχές σχετικά με το τι συνεπάγονται αυτές οι θέσεις εργασίας και όχι 
ανάλυση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση του ρόλου. 
Τα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων και 
πολλαπλών διαδρομών σε ρόλους που τους απαιτούν. Αλλά το άνοιγμα αυτών των οδών 
περαιτέρω θα απαιτήσει καινοτομία στην κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Θα απαιτήσει 
επίσης αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις, οι κυβερνήσεις και τα άτομα 
καθορίζουν αυτές τις βασικές δεξιότητες που βλέπουν όπως απαιτείται, καθώς και στις 
προσεγγίσεις των εργοδοτών για την πρόσληψη, την κατάρτιση και τη διατήρηση 
εργαζομένων. 
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Όμως, ενώ βιομηχανικές ομάδες αναφέρουν οξείες προκλήσεις δεξιοτήτων, η κοινότητα του 
ΟΟΣΑ δήλωσε ότι «η μέτρηση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς τέτοιων δεξιοτήτων 
υπολείπεται της βάσης στοιχείων που είναι απαραίτητη για την ενημέρωση των πολιτικών 
εκπαίδευσης και κατάρτισης». Παρ 'όλα αυτά, ενώ αυτή η έλλειψη διαθέσιμων και έγκαιρων 
δεδομένων και πληροφοριών για την αγορά εργασίας αντιπροσωπεύει μια πρόκληση στον 
σχεδιασμό πολιτικών εκπαίδευσης και κατάρτισης που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που αναφέρουν οι εργοδότες, οι κυβερνήσεις, τα μεταδευτεροβάθμια 
ιδρύματα και οι κοινοτικοί οργανισμοί έχουν ξεκινήσει έργα για τη «γεφύρωση» του 
χάσματοε δεξιοτήτων» για να χτιστεί η μάζα ψηφιακών ταλέντων . 
Ωστόσο, η Νότια Ευρώπη υστερεί σε σχέση με τους Ευρωπαίους εταίρους της. Η Νότια 
Ευρώπη λαμβάνει υψηλές βαθμολογίες όσον αφορά τον αριθμό των ψηφιακά ειδικευμένων 
νέων που ετοιμάζονται να εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό και στην ευρεία χρήση 
ψηφιακών δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή του μέσου ατόμου. Ταυτόχρονα, ωστόσο, η 
Νότια Ευρώπη λαμβάνει επίσης μόνο μέσες βαθμολογίες γύρω από δείκτες όπως 
«αξιοποιώντας την καινοτομία για την τόνωση της χρήσης δεξιοτήτων». Αυτή η αδυναμία 
ταχείας ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών στην οικονομία και η χρήση των δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, υποδηλώνει ότι η συγκριτική 
ισχύς της Νότιας Ευρώπης στις ψηφιακές δεξιότητες δεν εφαρμόζεται επαρκώς. Άλλες 
δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένης της υπόλοιπης Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αυστραλίας 
και της Σιγκαπούρης, έχουν σημειώσει πολύ μεγαλύτερη πρόοδο στην ανάπτυξη των 
υποδομών δεξιοτήτων, όπως προγράμματα και ταξινομίες για ψηφιακές δεξιότητες - 
συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων ψηφιακών δεξιοτήτων, οδικών χαρτών και πλαισίων 
- που απαιτούνται. 
Αυτός ο οδηγός ξεκινά εξετάζοντας την πρόκληση του ορισμού ψηφιακών θέσεων εργασίας 
και βιομηχανιών. Στη συνέχεια, εξετάζει ένα διεθνές δείγμα πλαισίων ψηφιακών δεξιοτήτων 
(δηλαδή, ταξινομίες και εργαλεία αξιολόγησης) για να κατανοήσει προσεγγίσεις που 
διαφοροποιούν τα επαγγέλματα, τις δεξιότητες, τα εργαλεία και τις τεχνικές. Στη συνέχεια, 
προσδιορίζει τις αναδυόμενες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και την πρόσληψη ψηφιακών 
ταλέντων, με έμφαση στις τοπικές πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης 
χωρίς αποκλεισμούς και των πρακτικών πρόσληψης. επανεξέταση πιστοποιητικών και 
αξιολόγησης και εκπαίδευση και αναβάθμιση. Η εργασία ολοκληρώνεται με μια περίληψη 
των πληροφοριών και των πιθανών επόμενων βημάτων. 
  

Ορισμός ψηφιακών θέσεων εργασίας και βιομηχανιών 
Η φύση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των θέσεων εργασίας στην τεχνολογία μπορεί να 
αλλάξει γρήγορα, προκαλώντας προσπάθειες καθορισμού και μέτρησης της ψηφιακής 
αγοράς εργασίας. Οι προβλέψεις της αγοράς εργασίας εξαρτώνται από μια σειρά 
παραγόντων και, ενώ είναι σημαντικές για την ενημέρωση της πολιτικής, είναι συχνά 
ανακριβείς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα των ICT όπου η κατεύθυνση της τεχνολογικής 
αλλαγής μπορεί να είναι εμφανής, αλλά ο ρυθμός του είναι ασαφής. Οι τρέχουσες τάσεις 
στο ICT περιλαμβάνουν μια στροφή προς την ψηφιοποίηση των κυβερνητικών υπηρεσιών, 
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την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών, τη ζήτηση για λύσεις πλατφόρμας και αποθήκευσης, τον 
αυτοματισμό και τη θόλωση των ορίων του τομέα. Ο ρυθμός της βιομηχανικής αλλαγής 
καθορίζεται κυρίως από την υιοθέτηση τεχνολογίας, η οποία είναι συγκριτικά αργή στην 
Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο. 
Όμως, δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης της εργασίας και των περιορισμών των 
τρεχουσών επαγγελματικών ταξινομήσεων, οι προσπάθειες κατάταξης εστιάζονται λιγότερο 
στις «θέσεις εργασίας» και περισσότερο στις «δεξιότητες» και στις «ικανότητες». Οι 
δεξιότητες και οι ικανότητες είναι ικανότητες που αποκτά ένα άτομο μέσω της εκπαίδευσης 
και της εμπειρίας. Οι δεξιότητες είναι συγκεκριμένες, μαθημένες δραστηριότητες που 
κυμαίνονται από την άποψη της πολυπλοκότητας, ενώ οι ικανότητες έχουν σχέση με 
συμπεριφορές που αποδεικνύουν τις ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση 
απαιτήσεων εργασίας. Οι δεξιότητες και οι ικανότητες μπορεί να είναι γενικές, να διασχίζουν 
επαγγέλματα και επίπεδα, ή να είναι πολύ συγκεκριμένες και να συνδέονται με 
συγκεκριμένα επαγγέλματα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι και τα δύο είναι σημαντικά για την 
επιτυχία των εργαζομένων. Ωστόσο, οι τρέχουσες προσεγγίσεις μέτρησης της αγοράς 
εργασίας είναι περιορισμένες στην ικανότητά τους να μετρούν με ακρίβεια τις δεξιότητες 
και τις ικανότητες κατά τη ζήτηση . 
Σύγχυση στη Ταξινόμηση  
Έχουν εντοπιστεί ελλείψεις ψηφιακών δεξιοτήτων σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες, η μεταποίηση, η υγειονομική περίθαλψη και ο δημόσιος τομέας. Σε αυτόν τον 
οδηγό, ορίζουμε τα ψηφιακά επαγγέλματα ως εκείνα που συνήθως συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη εξοπλισμού υπολογιστών ή λύσεων λογισμικού (π.χ. προγραμματιστές λογισμικού 
ή αρχιτέκτονες τεχνολογίας), ενώ τα επαγγέλματα υψηλής τεχνολογίας είναι αυτά που 
απαιτούν προηγμένες τεχνικές δεξιότητες στις οποίες οι υπολογιστές χρησιμοποιούνται ως 
μέσο για άλλους σκοπούς (π.χ. μηχανικούς ή επιστήμονες). 
Η εκτίμηση των ερευνητών βοηθά στο να δείξει πώς η μεγάλη πλειοψηφία της ανάγκης για 
ψηφιακές δεξιότητες είναι εκτός του τομέα του ICT. Αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο, διότι 
το γεγονός αυτό υπήρξε πηγή σύγχυσης για τις απόπειρες ταξινόμησης των ψηφιακών 
εργασιών και επαγγελμάτων. Κανονικά, το σύστημα επαγγελματικής ταξινόμησης 
χρησιμοποιείται για τον καθορισμό και την ταξινόμηση της αγοράς εργασίας επαγγελμάτων. 
Σε αυτό το σύστημα ταξινόμησης, όπως και σε άλλα, υπάρχει συχνά σύγχυση μεταξύ των 
επαγγελμάτων (της εργασίας), των βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για 
την εκτέλεση της εργασίας (π.χ. προγραμματισμός υπολογιστών, που συνήθως χρειάζεται 
χρόνια για να αναπτυχθεί), και τα συγκεκριμένα εργαλεία και τεχνικές απαιτείται για τη 
δουλειά (π.χ. JavaScript ή Python, η οποία μπορεί να διδαχθεί εύκολα όταν κάποιος έχει τις 
θεμελιώδεις δεξιότητες). Οι ψηφιακές εργασίες ποικίλλουν σημαντικά όσον αφορά στις 
βασικές ικανότητες, τις δεξιότητες και τα εργαλεία. Αν και συχνά θεωρείται συνώνυμο με τη 
μηχανική και την επιστήμη των υπολογιστών, οι ψηφιακές εργασίες είναι ευρείας εμβέλειας 
και δεν απαιτούν όλες σε βάθος τεχνολογικές δεξιότητες (βλ. Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: Τύπος δεξιοτήτων και εκπαιδευτικό επίπεδο 

  
  

Υβριδικές Εργασίες  
Δυστυχώς, το πλαίσιο δεν καλύπτει επί του παρόντος το πλήρες φάσμα θέσεων εργασίας 
ICT. Υπάρχουν πολλά εργαλεία συμπληρωματικά του e-CF. Το ένα είναι το European 
Professional Role Profiles που συμβάλλει σε μια κοινή ευρωπαϊκή γλώσσα αναφοράς για την 
ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τη διαχείριση των ICT Professional μακροπρόθεσμα. 
Οι τρέχουσες εκδόσεις είναι: 
• European Professional Role Profiles version 2: The 30 ICT Profiles (CWA Part 1)           

• Τεκμηρίωση μεθοδολογίας ευρωπαϊκών επαγγελματικών ρόλων ICT (Μέρος 3)           

• Μελέτες περιπτώσεων ευρωπαϊκών επαγγελματικών προφίλ ρόλων ICT (μέρος 4 της CWA).           

Η λειτουργία των ευρωπαϊκών επαγγελματικών ρόλων προφίλ ICT είναι να προσφέρει στους 
χρήστες δομή και σαφήνεια για το σχεδιασμό ή τον προσδιορισμό και τη συγκέντρωση του 
πλήθους δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της ψηφιακής 
στρατηγικής ενός οργανισμού. Το παρακάτω σχήμα (βλέπε σχήμα 2) απεικονίζει αυτές τις 
σχέσεις, δείχνει πώς μια εργασία ενσωματώνει ρόλους και με τη σειρά τους οι ρόλοι 
ενσωματώνουν τις ηλεκτρονικές ικανότητες. 
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Σχήμα 2: Εφαρμογή ευρωπαϊκών επαγγελματικών ρόλων ICT στον οργανισμό - Μια εργασία 
ενσωματώνει ρόλους (ένα, μέρος ή πολλά) και ένας ρόλος ενσωματώνει έως και 5 

ηλεκτρονικές ικανότητες 

Συγκεκριμένα, τα «υβρίδια», συχνά διαφεύγουν ή κατηγοριοποιούνται ελάχιστα ακόμη και 
σε ευρωπαϊκά προφίλ ρόλων ICT. (Τα υβρίδια είναι άτομα που διαθέτουν βαθιές δεξιότητες 
στις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, τη διαχείριση έργων, τις ρυθμιστικές διαδικασίες, τη 
διαχείριση επιχειρήσεων, τη στρατηγική και την οργανωτική αλλαγή, την ανάπτυξη 
περιεχομένου και άλλα, αλλά διαθέτουν επίσης αρκετή γνώση της τεχνολογίας για να 
συνεργαστούν απευθείας με τεχνικούς ή προγραμματιστές ). Για παράδειγμα, από τις πέντε 
πιο απαιτητικές ψηφιακές εργασίες στην ΕΕ , ο σχεδιαστής τεσσάρων UX / UI, ο επιστήμονας 
δεδομένων, η ανάπτυξη πλήρους στοίβας και ο προγραμματιστής backend -δεν 
περιλαμβάνονται ακόμη στη λίστα. Ομοίως, η πιο απαιτούμενη ψηφιακή εργασία, 
προγραμματιστής λογισμικού, ταξινομείται ως εμπίπτει στους Προγραμματιστές 
Υπολογιστών και στα Διαδραστικά Μέσα. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει τίτλους εργασίας 
όπως "σχεδιαστής διεπαφής χρήστη γραφικών" και "προγραμματιστής διαδραστικών 
μέσων", αλλά εξαιρεί τους "σχεδιαστές γραφικών και εικονογράφους" και "μηχανικούς και 
σχεδιαστές λογισμικού". Επιπλέον, οι απαιτήσεις απασχόλησης καθορίζουν εκπαιδευτικές 
απαιτήσεις που δεν λαμβάνουν υπόψη τους σχεδιαστές UX / UI. Συνολικά, οι τίτλοι εργασίας 
που περιλαμβάνουν «σχεδιασμό» είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε λανθασμένη 
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κατηγοριοποίηση, επειδή τείνουν να περιλαμβάνουν διαφορετική εκπαίδευση, καθώς και 
υβριδικές δεξιότητες και ρόλους εργασίας . 
Ορισμένες μελέτες ανέλυσαν τις θέσεις εργασίας για να διαπιστώσουν ότι τρεις από τις 
τέσσερις πιο απαιτητικές κατηγορίες θέσεων εργασίας - διαχείριση σχέσης πελατών, 
ψηφιακά μέσα και εργαλεία σχεδίασης και κοινωνικών μέσων και ανάλυση μηχανών 
αναζήτησης - ήταν όλοι υβριδικοί ρόλοι. Κρίσιμα, όλες αυτές οι θέσεις απαιτούσαν τη 
δυνατότητα χρήσης κοινού λογισμικού, όχι εξελιγμένων τεχνολογικών δεξιοτήτων. 
Οι υβριδικοί εργαζόμενοι είναι ιδιαίτερα πολύτιμοι επειδή, σε αντίθεση με άτομα με 
αυστηρά τεχνικές δεξιότητες, μπορούν να συνεργαστούν αποτελεσματικά τόσο με τους 
πελάτες όσο και με τους προγραμματιστές. Κατά συνέπεια, η ζήτηση για υβριδικούς ρόλους 
αυξάνεται γρήγορα. Ενώ οι βαθιές τεχνικές δεξιότητες είναι απαραίτητες για ορισμένους 
ρόλους, οι βασικές ψηφιακές γνώσεις και οι γενικές δεξιότητες επιχειρήσεων και 
τεχνολογίας είναι επαρκείς για πολλές καθημερινές επιχειρηματικές λειτουργίες. 
  

Μετατόπιση Ρόλων 
Παρατηρήθηκαν υψηλά ποσοστά μετατόπισης σε υψηλά εξειδικευμένα «βαθιά» 
επαγγέλματα τεχνολογίας, όπως μηχανικοί πετρελαίου και γεωεπιστήμονες, ενώ ρόλοι που 
συνδυάζουν ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες, όπως προγραμματιστές λογισμικού, 
αναλυτές δεδομένων και σχεδιαστές UX / UI, ήταν σε ζήτηση. Ωστόσο, ενώ πολλοί άνθρωποι 
σε "βαθιά" επαγγέλματα τεχνολογίας έχουν τις δεξιότητες για άλλους τύπους ρόλων - για 
παράδειγμα, ο μέσος γεωεπιστήμονας έχει σχεδόν το 60 τοις εκατό των βασικών δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων που απαιτούνται για να γίνει αναλυτής δεδομένων - δεν είχαν τις δεξιότητες 
που απαιτούνται για τη μεταφορά την εμπειρογνωμοσύνη τους σε θέσεις σε ζήτηση. Αυτό 
επιδεινώθηκε από τους εργοδότες που δεν γνώριζαν αυτές τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες, 
γεγονός που αντιπροσωπεύει μια σημαντική χαμένη ευκαιρία όταν ο μέσος χρόνος που 
απαιτείται για την αναβάθμιση αυτών των εργαζομένων είναι ένα έτος ή λιγότερο. Ένα 
βελτιωμένο σύστημα ταξινόμησης θα μπορούσε ενδεχομένως να ανακουφίσει ορισμένα 
από αυτά τα προβλήματα και να συμβάλει στη βελτίωση του χάσματος ψηφιακών 
δεξιοτήτων . 
  
Η έρευνα υποστηρίζει περαιτέρω την ιδέα ότι η καλύτερη χαρτογράφηση δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων θα μπορούσε να βοηθήσει τους εργοδότες να βρουν τους εργαζομένους με τις 
δεξιότητες που χρειάζονται και να βοηθήσουν τους εργαζομένους να χρησιμοποιήσουν 
καλύτερα τις δεξιότητες που έχουν για να βρουν τις θέσεις εργασίας που θέλουν. Το δίκτυο 
επαγγελματικών πληροφοριών του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ (ONET) χρησιμοποίησε 
τη βάση δεδομένων για να χαρτογραφήσει τους επαγγελματικούς κώδικες στις δεξιότητες 
και διαπίστωσε ότι υπάρχει ζήτηση για ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων πέρα από την καθαρή 
τεχνολογία. Η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και η ευελιξία αναγνωρίστηκαν ως οι πιο 
σημαντικές δεξιότητες στη διαδικασία πρόσληψης, ενώ η ενεργή ακρόαση, η προφορική 
έκφραση και η επαγωγική συλλογιστική ταυτοποιήθηκαν ως έντονα συνδεδεμένες με 
επαγγέλματα υψηλής ανάπτυξης. Οι εταιρείες αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο τη 
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σημασία των πολλαπλών επιστημονικών κλάδων ως οδών προς θέσεις εργασίας που 
βασίζονται σε ψηφιακές δεξιότητες. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη έρευνα των δεξιοτήτων 
που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη επιβεβαίωσε τη σημασία των δεξιοτήτων 
βαθιάς τεχνολογίας, καθώς και των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και των ικανοτήτων 
διαχείρισης προϊόντων. Ορισμένες εταιρείες έχουν πει ότι είναι ευκολότερο να πάρουν 
κάποιον με αυτές τις δεξιότητες και να τους διδάξουν για την τεχνολογία παρά να πάρουν 
κάποιον με δεξιότητες βαθιάς τεχνολογίας και να τους διδάξουν πώς να πουλήσουν 
αποτελεσματικά. Η συσσώρευση της έρευνας τονίζει τη σημασία των μη τεχνικών 
δεξιοτήτων ακόμη και στον τομέα της τεχνολογίας. Αυτό το μήνυμα επαναλαμβάνεται 
επίσης από εργοδότες, οι οποίοι αναζητούν υποψηφίους με ψηφιακή χωρητικότητα και που 
είναι άπταιστοι σε ψηφιακά εντατικά εργαλεία, αλλά όχι εις βάρος των soft skills, δηλαδή 
«ισχυρές διαπροσωπικές, διαχείριση έργων και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων». 
  

Βασικές Δεξιότητες 
Εννέα βασικές δεξιότητες είναι σημαντικές και χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό και την 
αξιολόγηση διαφόρων πρωτοβουλιών ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ολόκληρη τη χώρα (βλ. 
Σχήμα 2). Οι βασικές δεξιότητες είναι το θεμέλιο για την εκμάθηση όλων των άλλων 
δεξιοτήτων και είναι αυτά που επιτρέπουν στους ανθρώπους να προετοιμαστούν, να 
πάρουν και να διατηρήσουν μια δουλειά, καθώς και να τους επιτρέψουν να προσαρμοστούν 
και να επιτύχουν στην εργασία. 
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Σχήμα 3: Εννέα βασικές δεξιότητες 

Οι ακαδημαϊκοί και οι οργανισμοί χαρτογραφούν αυτές τις βασικές δεξιότητες σε άλλες 
ταξινομίες και πλαίσια και εξετάζουν πρόσθετες δεξιότητες. Η επικοινωνία, η συνεργασία, η 
κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η ευελιξία, η δημιουργικότητα, η επιχειρηματική 
σκέψη και οι οργανωτικές δεξιότητες πρέπει να περιλαμβάνονται ως δεξιότητες του 21ου 
αιώνα. 
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ διασπά τις δεξιότητες του 21ου αιώνα σε βασικούς 
αλφαβητισμούς (πώς οι μαθητές εφαρμόζουν βασικές δεξιότητες σε καθημερινές εργασίες), 
συμπεριλαμβανομένων του γραμματισμού, της αριθμητικής, της επιστημονικής παιδείας και 
του γραμματισμού ICT ικανότητες (πώς οι μαθητές προσεγγίζουν σύνθετες προκλήσεις) 
συμπεριλαμβανομένης της κριτικής σκέψης / επίλυσης προβλημάτων, της 
δημιουργικότητας, της επικοινωνίας και της συνεργασίας · και τις ιδιότητες του χαρακτήρα 
(πώς οι μαθητές προσεγγίζουν το μεταβαλλόμενο περιβάλλον), συμπεριλαμβανομένης της 
περιέργειας, της πρωτοβουλίας, της επιμονής / της βίας και της κοινωνικής και πολιτιστικής 
συνειδητοποίησης. 
Ενώ υπάρχουν κοινά θέματα μεταξύ αυτών και άλλων πλαισίων δεξιοτήτων, υπάρχει μικρή 
συνοχή στις κατηγορίες και τους ορισμούς. περιορισμένες αποδείξεις ότι μπορούν να 
προσδιοριστούν και να δοκιμαστούν αντικειμενικά και οι προκλήσεις να τις μεταφράσουν 
σε πλαίσια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνήθως από εργοδότες και άλλους 
ενδιαφερόμενους. 
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Ψηφιακά πλαίσια δεξιοτήτων 
Όπως συζητήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι ψηφιακές δεξιότητες και η έλλειψη 
εργασίας επιδεινώθηκε από την έλλειψη κοινής ονοματολογίας για τον ορισμό των 
ψηφιακών δεξιοτήτων και την έλλειψη σαφήνειας σχετικά με το τι επιτρέπει σε ένα άτομο 
να εργαστεί σε έναν ρόλο με σημαντικές απαιτήσεις ψηφιακών δεξιοτήτων. 
Κατά συνέπεια, διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν αναπτύξει δομές ψηφιακών 
δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων χαρτών ψηφιακών δεξιοτήτων, εργαλείων και πλαισίων 
για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών, μαθητών, υπευθύνων χάραξης πολιτικής, εργοδοτών 
και άλλων. Ένα παράδειγμα, που αναπτύχθηκε από τους Vu, Lamb και Willoughby, 
ομαδοποιεί τις ψηφιακές δεξιότητες σε ένα συνεχές σημείο για να κατανοήσει καλύτερα πού 
δημιουργούνται θέσεις εργασίας και δεξιότητες στο φάσμα από λιγότερο εντατικά ψηφιακά 
έως τα περισσότερα και πού είναι η ζήτηση. Συγκεκριμένα, αυτό το πλαίσιο ενσωματώνει 
κοινά soft skills που εμφανίζονται με ψηφιακές δεξιότητες, όπως ομαδική εργασία, 
συνεργασία και επίλυση προβλημάτων. 
Δυστυχώς, όσον αφορά στις γενικές ειδικές γνώσεις ICT, δεν υπάρχουν σαφείς ομοιότητες 
μεταξύ πλαισίων, χαρτών δεξιοτήτων και εργαλείων, εκτός από την έμφαση στις «μαλακές» 
ή «ανθρώπινες» δεξιότητες (βλ. Παράρτημα Α). Τα περισσότερα πλαίσια είναι δομημένα ως 
γενικά εργαλεία μάθησης και παιδαγωγικής για την ευρεία βελτίωση του ψηφιακού 
γραμματισμού (π.χ., ο χάρτης DigComp 2.0 της ΕΕ και η εργαλειοθήκη ψηφιακών δεξιοτήτων 
ITU). Μερικά πλαίσια επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση του χάσματος ψηφιακών 
δεξιοτήτων προκειμένου να υποστηρίξουν τους εργαζόμενους στην ψηφιακή εποχή (π.χ., ο 
χάρτης δεξιοτήτων Brookfield και ο χάρτης μαθησιακών αποτελεσμάτων BTM). Είναι 
σημαντικό ότι τα περισσότερα πλαίσια δεν προσδιορίζουν τις δεξιότητες ή τα επίπεδα των 
μαθητών, εκτός από το Wendy Cukier και τους συναδέλφους του Digital Skills and Business 
School Curriculum και το ITU's Digital Skills Toolkit, το οποίο διατυπώνει τρία επίπεδα 
δεξιοτήτων. 
  
Τα αποτελέσματα του έργου πρέπει να έχουν αξιοσημείωτο αντίκτυπο σε πολλά 
ενδιαφερόμενα μέρη, το οποίο συνοψίζεται ως εξής: 
- Σε ΑΕΙ: Μετριασμός της «κρίσης δεξιοτήτων» των ICT με την υποστήριξη του σχεδιασμού 
τεκμηριωμένων μεταρρυθμίσεων των προγραμμάτων σπουδών.                        

- Σε φοιτητές και αποφοίτους: Προετοιμασία μελλοντικών επαγγελματιών με υψηλή 
εξειδίκευση στις ICT, ενδυναμωμένοι, με κίνητρα και αυτοπεποίθηση                        

- Στους ενδιαφερόμενους από τη βιομηχανία και την αγορά: Ανταλλαγή γνώσεων και 
συνεργασία με τα ΑΕΙ, καθώς τα ακαδημαϊκά πτυχία (Bachelor και Master) θα προωθηθούν 
στα μάτια των στρατολόγων της βιομηχανίας και της αγοράς, ενώ η εφαρμοσμένη έρευνα 
θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις τους.                        

- Σχετικά με την κοινωνία: Η σύνδεση των ΑΕΙ και του επιχειρηματικού κόσμου είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση, ειδικά στη Νότια Ευρώπη, όπου οι συνέπειες των συνεχιζόμενων 
οικονομικών κρίσεων και η επακόλουθη ανεργία, είναι πιο εμφανείς. Το ARRANGE-ICT 
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φιλοδοξεί να προσφέρει καλύτερες ευκαιρίες εργασίας για τους αποφοίτους και να 
ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο ανεργίας, χαμηλότερους μισθούς και φτωχότερες 
μακροπρόθεσμες προοπτικές.                        

  

Ευρωπαϊκές προσπάθειες 
Οι ορισμοί των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών ICT ποικίλλουν 
επίσης, αλλά, συνολικά, τα πλαίσια τείνουν να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα επίπεδα 
δεξιοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Ικανότητας (e-CF) παρέχει μια αναφορά 40 
ικανοτήτων όπως εφαρμόζονται στον χώρο εργασίας των ICT, χρησιμοποιώντας μια κοινή 
γλώσσα για επίπεδα ικανοτήτων, δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Το e-CF δημιουργήθηκε για να παρέχει ένα γενικό σύνολο τυπικών ρόλων που 
εκτελούνται από επαγγελματίες ICT σε οποιονδήποτε οργανισμό και καλύπτει την πλήρη 
διαδικασία ICT. Οι πέντε τομείς του e-CF - σχέδιο, κατασκευή, λειτουργία, ενεργοποίηση 
και διαχείριση - κατανέμονται σε απαιτούμενες ικανότητες και πέντε επίπεδα ηλεκτρονικής 
ικανότητας, από χαμηλή ή επίπεδο εισόδου έως προχωρημένη. Κάθε τομέας παρέχει 
παραδείγματα δεξιοτήτων και γνώσεων, οι οποίοι επιτρέπουν την ατομική μέτρηση κάθε 
ικανότητας και τον προσδιορισμό των δεξιοτήτων. Είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο που 
επιτρέπει τον προσδιορισμό ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επιτυχή 
εκτέλεση καθηκόντων στον χώρο εργασίας ICT. 
Άλλες χώρες έχουν κάνει παρόμοιες προσπάθειες για να καθορίσουν τις γνώσεις, τις 
ικανότητες και τις δεξιότητες ενός επαγγελματία ICT. Το πιο δημοφιλές έργο 
«MyCompetence.bg» της Βουλγαρίας σχετίζεται πολύ στενά με τα προβλήματά μας και 
αποτελεί κοινή πηγή ερευνών για τις ικανότητες και τις αναλύσεις δεξιοτήτων στις χώρες του 
έργου μας. Παρακάτω, συζητείται ένα τέτοιο πλαίσιο: το βασικό σώμα γνώσης των ICT 
(CBOK) και ορισμένα άλλα. Το Παράρτημα Α περιέχει έναν πίνακα που συνοψίζει και 
συγκρίνει αυτά τα πλαίσια που συζητούνται παρακάτω, καθώς και άλλα σχετικά πλαίσια. 
Οι διευρυμένες περιγραφές παρακάτω παρέχονται για να καταδείξουν το εύρος και την 
έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των επαγγελματικών ενώσεων παγκοσμίως σχετικά με τον 
τρόπο καθορισμού των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις 
ψηφιακές δεξιότητες γενικά και τις ICT συγκεκριμένα. Δείχνει επίσης ότι υπάρχει μικρή 
συμφωνία σχετικά με τον τρόπο διάκρισης ή μέτρησης των επιπέδων 
εμπειρογνωμοσύνης. 
Το βασικό σώμα της γνώσης στον τομέα των ICT της Αυστραλίας 
Η Αυστραλιανή Εταιρεία Υπολογιστών (ACS) έχει ορίσει ένα βασικό σώμα γνώσης (CBOK), το 
οποίο περιλαμβάνει έξι τομείς της επαγγελματικής γνώσης ICT: 

○ ηθική 
○ επαγγελματικές προσδοκίες 
○ έννοιες και θέματα ομαδικής εργασίας 
○ διαπροσωπική επικοινωνία 
○ κοινωνικά ζητήματα / νομικά ζητήματα / ιδιωτικότητα 
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○ και κατανόηση του επαγγέλματος ICT και των γενικών γνώσεων ICT (βασικές 
αρχές υλικού και λογισμικού, διαχείριση δεδομένων και πληροφοριών, 
δικτύωση και ανάπτυξη τεχνολογίας). 

Το ACS CBOK συνδέεται με τα επαγγέλματα ICT που περιέχονται στην τυπική ταξινόμηση των 
επαγγελμάτων της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, προσδιορίζοντας 30 διαφορετικούς 
τίτλους εργασίας στον τομέα των ICT. Ωστόσο, σε αντίθεση με το e-CF της ΕΕ, δεν αρθρώνει 
ή χαρτογραφεί συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες ή επίπεδα αυτών των δεξιοτήτων, 
στους τομείς της γνώσης που προσδιορίζονται. 
  

Αναδυόμενες και καινοτόμες προσεγγίσεις για εξάλειψη του χάσματος δεξιοτήτων 
Παρά τα οριστικά και ταξινομικά προβλήματα που συζητήθηκαν παραπάνω, όπως η έλλειψη 
κοινώς συμφωνημένης ταξινόμησης ψηφιακών θέσεων εργασίας και ψηφιακών δεξιοτήτων, 
είναι σε εξέλιξη προσπάθειες για την αντιμετώπιση των ψηφιακών δεξιοτήτων και των 
ελλείψεων εργασίας από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και 
επιχειρήσεις. Οι αναδυόμενες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη και την πρόσληψη ψηφιακών 
ταλέντων επικεντρώνονται στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και στις πρακτικές 
πρόσληψης, επανεξέταση προσόντων και αξιολόγησης, και εκπαίδευση και αναβάθμιση. 
Εκπαιδευτική πρακτική, πρακτικές πρόσληψης και πρόσληψης 
Μία από τις πιο προφανείς ανωμαλίες που υπάρχουν στα δεδομένα που περιγράφουν το 
χάσμα δεξιοτήτων είναι ότι, ακόμη και αν υπάρχει σαφής έλλειψη ειδικευμένων 
εργαζομένων στην τεχνολογία και υβριδικών εργαζομένων με ψηφιακές ικανότητες, μια 
ποικιλία ομάδων που αναζητούν μετοχές - ιδιαίτερα μετανάστες και γυναίκες με υψηλή 
εξειδίκευση - υποεκπροσωπούνται σε ρόλους ICT και σε ολόκληρο τον αγωγό ICT . 
  
Παρά τις πολλές σαφείς εταιρικές δεσμεύσεις για την ποικιλομορφία, δεκαετίες 
πρωτοβουλιών που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση των γυναικών στην τεχνολογία δεν 
είχαν σχεδόν καμία επίδραση: Το ποσοστό των γυναικών στον τομέα της μηχανικής και της 
πληροφορικής στην Ευρώπη έχει αλλάξει λίγο σε 25 χρόνια. Η περιορισμένη πρόοδος που 
αντιμετωπίζει τα επίμονα εμπόδια για διάφορες ομάδες στους τομείς της απασχόλησης 
συντελεί στην έλλειψη εργασίας και δεξιοτήτων. Στρατηγικές όπως η πρόσληψη από 
συγκεκριμένες κοινότητες, η κατάρτιση ποικιλομορφίας και τα προγράμματα καθοδήγησης 
έχουν παράγει άνισα αποτελέσματα. Οι οργανισμοί μπορεί να έχουν σημαντική 
εκπροσώπηση των ομάδων που δεν εκπροσωπούνται αλλά αναμένουν να συμμορφωθούν 
στο χώρο εργασίας. Σε χώρους εργασίας όπου υπάρχει αυτή η προσδοκία, περιορίζονται τα 
οφέλη από την ποικιλομορφία. Κατά συνέπεια, η προσοχή στράφηκε στη δημιουργία 
οργανώσεων «χωρίς αποκλεισμούς» που υποστηρίζουν τη δέσμευση για την ενσωμάτωση 
διαφορετικών ταυτοτήτων και την εκτίμησή τους. Αυτή η κίνηση ευθυγραμμίζεται με την 
έρευνα που έχει τονίσει τη σημασία μιας βαθιάς κατανόησης των πολύπλοκων 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ πλαισίου και οργάνωσης και μεμονωμένων πρωτοβουλιών και 
αλλαγών, αντί να επικεντρώνεται μόνο στις ατομικές αντιλήψεις. Χωρίς συστημική αλλαγή, 
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η καθημερινή μεροληψία παραμένει, όπως και ο κίνδυνος αντίδρασης ενάντια στις 
πρωτοβουλίες της διαφορετικότητας. 
Αλλά για πολλές κοινότητες, ακόμη και αυτές οι τεχνικές δεν θα είναι αποτελεσματικές. Η 
κατανόηση της συγκεκριμένης κοινότητας είναι απαραίτητη για την επιτυχή πρόσληψη. Για 
παράδειγμα, οι χώροι εργασίας μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την εμπειρία των 
αυτόχθονων υπαλλήλων παρέχοντας μέτρα όπως προγράμματα καθοδήγησης και 
υποστήριξης από ομοτίμους για αυτόχθονες υπαλλήλους και εκπαίδευση πολιτιστικής 
ευαισθητοποίησης μεταξύ μη αυτόχθονων ομάδων εργαζομένων. Τελικά, ωστόσο, η 
συνεχιζόμενη υποεκπροσώπηση πολλών ομάδων που αναζητούν ρόλο δείχνει ότι απαιτείται 
ακόμη σημαντική καινοτομία και εργασία. 
  

Προσόντα, Αξιολόγηση και Μέτρηση 
Ιστορικά, οι εργοδότες θεωρούν τα πιστοποιητικά ως ισχυρούς δείκτες των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που διαθέτει ένας αιτών. Αλλά με το ρυθμό των τεχνολογικών αλλαγών να 
συνεχίζει να επιταχύνει, εξετάζοντας τα πιστοποιητικά δεν μπορεί πλέον να είναι ο 
καλύτερος τρόπος για την αξιολόγηση ετοιμότητας εργασίας των υποψηφίων. 
Η Google, η Apple και η IBM έχουν αποφασίσει ότι το πτυχίο πανεπιστημίου δεν είναι πλέον 
ο καλύτερος δείκτης της ικανότητας ενός υποψηφίου, και οι εταιρείες τεχνολογίας, 
συμπεριλαμβανομένων των Shopify, Telus και Slack, είτε χαλαρώνουν είτε καταργούν τις 
εκπαιδευτικές απαιτήσεις και προσδιορίζουν το ταλέντο με νέους τρόπους. Έτσι, παρόλο που 
οι μελέτες υποδηλώνουν ότι η μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδίως στους τομείς 
σπουδών STEM, αυξάνει την πιθανότητα απόκτησης απασχόλησης σε επάγγελμα ICT έως και 
15 τοις εκατό, υπάρχουν όλο και περισσότεροι άλλοι δρόμοι για θέσεις εργασίας στον τομέα 
της τεχνολογίας. Πράγματι, οι περισσότερες από τις γυναίκες που ηγούνται των 
μεγαλύτερων εταιρειών ICT στις ΗΠΑ δεν έχουν πτυχίο επιστήμης ή τεχνολογίας 
υπολογιστών. 
Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί εντός του ARRANGE-ICT θα αναγνωριστεί ως 
έγκυρο σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς θα ενσωματώσει το σύστημα πιστοποίησης ECTS, 
προκειμένου να εξυπηρετήσει σε οποιοδήποτε πρόγραμμα BSc / MSc ως μέρος έγκυρων 
μαθημάτων, επιτρέποντας έτσι στους εκπαιδευόμενους να επιδιώκουν περαιτέρω ευρύτερα 
ενδιαφέροντα στον τομέα των ICT. Επιπλέον, στους φοιτητές που ολοκληρώνουν τα 
αντίστοιχα μαθήματα θα απονεμηθούν επίσης αντίστοιχα πιστοποιητικά συμπληρωματικά 
των πτυχίων τους. Σημειώνεται ότι τα μεμονωμένα μαθήματα, τα οποία θα ενημερωθούν 
και θα προσαρμοστούν για να προωθήσουν τις δεξιότητες απασχολησιμότητας στις ICT, 
αποτελούν ήδη μέρος ευρέως αναγνωρισμένων και διαπιστευμένων προγραμμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Βραχυπρόθεσμα μαθήματα κατάρτισης, καθώς και η 
πιστοποίηση των δεξιοτήτων ICT που αποκτήθηκε για τους φοιτητές και αποφοίτους μέσω 
EUROPASS, θα συνεχιστεί για τουλάχιστον πέντε χρόνια σε μας για διευθέτηση-ICT 
περιβάλλον. 
Το ECTS για σχεδιασμό, παράδοση και παρακολούθηση προγραμμάτων ασχολείται με το 
σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων από ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) ή 
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από άλλους παρόχους. Η χρήση του ECTS credits βοηθά στο σχεδιασμό του προγράμματος 
παρέχοντας ένα εργαλείο που βελτιώνει τη διαφάνεια και βοηθά στη δημιουργία μιας πιο 
ευέλικτης προσέγγισης στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών. 
Υπάρχουν δύο ευρωπαϊκά πλαίσια προσόντων: το πλαίσιο για τα προσόντα του ευρωπαϊκού 
χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (QF-EHEA) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών 
προσόντων για τη διά βίου μάθηση της ΕΕ (EQF-LLL). Και τα δύο πλαίσια χρησιμοποιούν 
μαθησιακά αποτελέσματα για να περιγράψουν τα προσόντα (π.χ. Bachelor, Master, Doctor) 
και είναι συμβατά μεταξύ τους όσον αφορά την Ανώτατη Εκπαίδευση (QF-EHEA κύκλοι 1, 2 
και 3 αντιστοιχούν στα επίπεδα EQF-LLL 6, 7 και 8) και κάλυψη προσόντων στα επίπεδα ISCED 
6, 7, 8. Στο QF-EHEA, τρεις κύριοι κύκλοι, καθώς και ένας σύντομος κύκλος, προσδιορίζονται 
και περιγράφονται από τους λεγόμενους Dublin Descriptors, όσον αφορά: εφαρμογή γνώσης 
και κατανόησης, λήψη κρίσεων, δεξιοτήτων επικοινωνίας και εκμάθησης για μάθηση. Οι 
σύντομοι, πρώτοι και δεύτεροι κύκλοι χαρακτηρίζονται επίσης από εύρη πίστωσης: 

• Τα προσόντα μικρού κύκλου περιλαμβάνουν συνήθως περίπου 120 μονάδες ECTS.          

• Τα προσόντα του πρώτου κύκλου περιλαμβάνουν συνήθως 180 ή 240 μονάδες 
ECTS.          

• Τα προσόντα δεύτερου κύκλου περιλαμβάνουν συνήθως 90 ή 120 μονάδες ECTS, 
με τουλάχιστον 60 μονάδες ECTS στο επίπεδο του δεύτερου κύκλου.          

• Η χρήση του ECTS στον τρίτο κύκλο ποικίλλει.          

Το EQF-LLL περιγράφει τα «επίπεδα προσόντων» (χωρίς να υποδεικνύει εύρος πίστωσης) - 
για να παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς που βοηθά στη σύγκριση των εθνικών 
συστημάτων προσόντων, πλαισίων και των επιπέδων τους. Βασίζεται σε οκτώ επίπεδα. 
Ως μέσο για την προώθηση της δια βίου μάθησης, το EQF περιλαμβάνει τη γενική 
εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς 
και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. 
Τα οκτώ επίπεδα καλύπτουν ολόκληρο το εύρος των προσόντων από εκείνα που 
επιτυγχάνονται στο τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έως εκείνα που απονέμονται στο 
υψηλότερο επίπεδο ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης. 
Κάθε επίπεδο πρέπει καταρχήν να είναι εφικτό μέσω μιας ποικιλίας εκπαιδευτικών και 
σταδιοδρομιών. 
Τα μαθησιακά αποτελέσματα καθορίζονται σε τρεις κατηγορίες - ως γνώση, δεξιότητες και 
ικανότητες. Αυτό σηματοδοτεί ότι τα προσόντα - σε διαφορετικούς συνδυασμούς - 
συλλάβουν ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων 
θεωρητικών γνώσεων, πρακτικών και τεχνικών δεξιοτήτων και κοινωνικών ικανοτήτων όπου 
η ικανότητα εργασίας με άλλους θα είναι κρίσιμη. Οι διαφορετικοί κύκλοι του QF-EHEA 
αναφέρονται στα επίπεδα του EQF-LLL ως εξής: 

• Προσόντα μικρού κύκλου στο επίπεδο 5  
• Προσόντα πρώτου κύκλου στο επίπεδο 6          

• Προσόντα δεύτερου κύκλου στο επίπεδο 7          

• Προσόντα τρίτου κύκλου στο επίπεδο 8          
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Τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα μπορεί να περιλαμβάνουν επίπεδα διαφορετικά από 
αυτά που περιλαμβάνονται στα γενικά πλαίσια, αρκεί τα εθνικά πλαίσια να είναι αυτο-
πιστοποιημένα και να αναφέρονται στο QF-EHEA και το EQF. Για παράδειγμα, ενώ το EQF 
περιλαμβάνει 8 επίπεδα, ο αριθμός των επιπέδων στα εθνικά πλαίσια κυμαίνεται σήμερα 
από 7 έως 12. Επομένως, το γεγονός ότι τα προσόντα μικρού κύκλου περιλαμβάνονται στο 
QF-EHEA δεν υποχρεώνει τις χώρες να συμπεριλάβουν τέτοια προσόντα στα εθνικά τους 
πλαίσια αλλά δίνει ρητή αναγνώριση στο γεγονός ότι πολλά εθνικά πλαίσια περιλαμβάνουν 
προσόντα μικρού κύκλου. 
  
Οι προοπτικές εργοδοτών και προσλήψεων ποικίλλουν ανάλογα με τη σημασία των 
παραδοσιακών πιστοποιητικών, ανάλογα με τον τίτλο εργασίας και τις απαιτούμενες 
δεξιότητες. Για παράδειγμα, η Randstad, μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου 
δυναμικού, δηλώνει ότι οι αναλυτές επιχειρηματικών συστημάτων πρέπει συνήθως να 
κατέχουν πτυχίο σε τομέα που σχετίζεται με την πληροφορική και μερικοί μπορεί να 
χρειάζονται μεταπτυχιακό. Ωστόσο, οι προγραμματιστές ιστού μπορούν να έχουν πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό από ένα ευρύτερο φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης των 
υπολογιστών, των επικοινωνιών, των επιχειρήσεων ή του σχεδιασμού. Ένα πτυχίο επιστήμης 
υπολογιστών και ένα πτυχίο σχεδίασης είναι πολύ διαφορετικά, ωστόσο και τα δύο μπορεί 
να είναι κατάλληλα για την ίδια εργασία. 
Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοδίδακτοι προγραμματιστές διαδικτύου με ένα 
εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο εργασίας μπορεί να είναι σε θέση να παρακάμψουν συνολικά 
τις επίσημες απαιτήσεις εκπαίδευσης. Αυτό το μήνυμα έχει απήχηση σε πολλές εκθέσεις, 
όπου η ανάλυσή τους τόνισε τη σημασία των μεικτών δεξιοτήτων. Συγκεκριμένα, τα 
δεδομένα τους αντικατοπτρίζουν τις πεποιθήσεις των εργοδοτών σχετικά με τους ρόλους και 
τις δεξιότητες που απαιτούνται για την οργάνωσή τους, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν 
πάντα τα προσόντα. 
Στο Future Computed, ο πρόεδρος της Microsoft Μπράντ Σμιθ και ο εκτελεστικός 
αντιπρόεδρος τεχνητής νοημοσύνης και έρευνας Χάρι Σουμ τονίζουν ότι τα μαθήματα από 
μια φιλελεύθερη εκπαίδευση τέχνης είναι απαραίτητα για τη σωστή ανάπτυξη των 
ανθρώπων που εργάζονται με την τεχνητή νοημοσύνη (AI), δηλώνοντας ότι: 
Η εξειδίκευση σε έναν κόσμο με τεχνολογία AI περιλαμβάνει περισσότερα από την 
επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά - STEM. Καθώς οι υπολογιστές 
συμπεριφέρονται περισσότερο σαν τους ανθρώπους, οι κοινωνικές επιστήμες και οι 
ανθρωπιστικές επιστήμες θα γίνουν ακόμη πιο σημαντικές. Γλώσσες, τέχνη, ιστορία, 
οικονομία, ηθική, φιλοσοφία, ψυχολογία, και ανθρώπινη ανάπτυξης μπορεί να διδάξει 
κρίσιμες δεξιότητες βασισμένες στην φιλοσοφία και ηθική που θα συμβάλουν στην 
ανάπτυξη και τη διαχείριση λύσεων για τη γρίπη των πτηνών. 
Οι εργοδότες δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να αξιολογήσουν τη νομιμότητα και την 
ποιότητα των προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Σε απάντηση, οι προσεγγίσεις 
χαρτοφυλακίου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών χαρτοφυλακίων), οι 
«πλατφόρμες σήμανσης», οι hackathons και η μαθησιακή ολοκλήρωση της εργασίας 
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χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο από τους εργοδότες για την αξιολόγηση των 
ικανοτήτων, ιδίως καθώς περισσότεροι αιτούντες εργασία έχουν διαφορετικό υπόβαθρο και 
καθώς οι θέσεις εργασίας αλλάζουν. 
Αναδύονται νέες τεχνικές που έχουν σχεδιαστεί για να ελέγχουν και να αναγνωρίζουν αυτά 
τα προσόντα, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαξιολόγησης για τη δοκιμή στάσεων και 
συμπεριφορών, γενικές τυποποιημένες δοκιμές για την αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων, και 
δοκιμές για τη μέτρηση δεξιοτήτων σε συγκεκριμένα εργαλεία ή τεχνικές (με τις τελευταίες 
να παρέχονται συχνά από τον ηγέτη της βιομηχανίας που κατασκευάζει ή διανέμει το 
εργαλείο όπως φαίνεται στο Παράρτημα Γ). Αλλά δεν είναι σαφές εάν τα άτομα μπορούν να 
εκτιμήσουν με ακρίβεια και αντικειμενικότητα τις δεξιότητές τους και τα επίπεδα δεξιοτήτων 
τους, και υπάρχει συζήτηση σχετικά με το αν η επαχθής, συχνά χρονοβόρα και μη 
αμειβόμενη διαδικασία αξιολόγησης και συνέντευξης είναι δίκαιη για τους υποψηφίους. 
Μερικοί το βλέπουν ως εκμετάλλευση στη διαδικασία πρόσληψης . 
  

Προγράμματα κατάρτισης και αναβάθμισης 
Τα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα αναπτύσσουν προγράμματα για την καλύτερη κάλυψη 
των αναγκών της βιομηχανίας. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν το Queen's University MBA 
στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το George Brown College Bachelor of Digital Experience Design. 
Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στα μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα. Υπάρχει αυξανόμενη 
έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες στα δημόσια δημοτικά σχολεία και πολλές επαρχίες 
καθιστούν την κωδικοποίηση υποχρεωτικό μέρος του πρωτοβάθμιου ή δευτεροβάθμιου 
προγράμματος σπουδών. 
  
Ταυτόχρονα, τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά ιδρύματα χρειάζονται πολύ χρόνο για να 
προσθέσουν ή να προσαρμόσουν προγράμματα σπουδών ή προγράμματα, πράγμα που 
σήμαινε ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση συχνά υστερεί έναντι της βιομηχανίας. Το κενό 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που προκύπτει έχει γεμίσει όλο και περισσότερο από κέντρα 
καινοτομίας σε μεταδευτεροβάθμια ιδρύματα, δημόσιες διαδικτυακές πλατφόρμες, 
ιδιωτικές εταιρείες κατάρτισης και προγράμματα αναβάθμισης που χρηματοδοτούνται από 
την κυβέρνηση . 
Τα σύντομα προπονητικά προγράμματα (π.χ. Bitmaker, Brainstation, Miami Ad School) 
εστιάζουν σε συγκεκριμένα εργαλεία ή τεχνικές. Ορισμένα προγράμματα αναβάθμισης 
εταιρειών και δημόσιων οργανισμών, όπως αυτά της AT&T και της Amazon Web Services, 
αναβαθμίζουν τους υπαλλήλους. Τα προγράμματα ολοκληρωμένης εργασίας (WIL) μάθησης 
(π.χ. nPower και ADaPT) εργάζονται επίσης για την αναβάθμιση και την επαναπροσδιορισμό 
των εργαζομένων. Νέα προγράμματα, όπως το Skills for Change, αναπτύσσουν διαδρομές 
για άτομα με διεθνή εκπαίδευση σε επαγγέλματα ICT και επαγγέλματα για μετάβαση από 
τον ένα τομέα στον άλλο ή επιδιώκουν την ισοπέδωση του πεδίου για ομάδες που δεν 
εκπροσωπούνται στην τεχνολογία. Το Παράρτημα Β προσδιορίζει ορισμένα από αυτά τα 
μοντέλα εκπαίδευσης και αναβάθμισης . 
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Το πρόγραμμα ADaPT (Προηγμένη Ψηφιακή και Επαγγελματική Κατάρτιση) είναι ένα 
παράδειγμα ενός ανεξάρτητου, εργοστασιακού προγράμματος ανάπτυξης δεξιοτήτων WIL 
και τοποθέτησης εργασίας για πρόσφατους αποφοίτους, που διευθύνεται από το 
Πανεπιστήμιο Ryerson. Το ADaPT αντιμετωπίζει το χάσμα δεξιοτήτων μεταξύ των αναγκών 
του εργοδότη και των δεξιοτήτων αποφοίτων, παρέχοντας εντατική εκπαίδευση για 
πτυχιούχους πανεπιστημίου ή ανώτερους φοιτητές που γειτνιάζει, αλλά δεν είναι 
ενσωματωμένος, στον επίσημο προγραμματισμό. Διεξάγεται σε συνεργασία με εργοδότες 
και συνεργάτες του κλάδου με τη μορφή αμειβόμενου χρόνου εργασίας. Αυτό το 
πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα καινοτόμο, διότι προσλαμβάνει άτομα από όλες τις κοινωνικές 
επιστήμες, προσφέροντας στους αποφοίτους από μη ειδικευμένα σε ICT προγράμματα την 
ευκαιρία να αυξήσουν τις ικανότητές τους στον ψηφιακό γραμματισμό, τις επικοινωνίες και 
τα οικονομικά των επιχειρήσεων. Οι σύντομες τοποθετήσεις εργασίας με συνεργάτες του 
κλάδου βοηθούν τους πτυχιούχους να ενισχύσουν τις μη γνωστικές εγκάρσιες δεξιότητές 
τους με πρακτική εμπειρία και τεχνική τεχνογνωσία. Τα προγράμματα WIL όπως το ADaPT 
έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες τάσεις στο παγκόσμιο 
εργατικό δυναμικό που προβλέπουν αυξανόμενη ζήτηση για αυτές τις μη τεχνικές 
δεξιότητες. 

Σχήμα 4: Δείγμα E ανάπτυξης υπαλλήλου με γνώμονα τις δεξιότητες WIL και το 
πρόγραμμα πρακτικής άσκησης 

  
Πολλές εταιρείες και οργανισμοί αναθέτουν σε τρίτους, εταιρείες κατάρτισης, για να 
εκπαιδεύσουν υπαλλήλους σε ψηφιακές δεξιότητες. Για παράδειγμα, οι Google, RBC, Uber 
και Deloitte χρησιμοποιούν το Brainstation για να προσφέρουν μαθήματα σχεδιασμού, 
δεδομένων και ανάπτυξης. Το Udacity έχει χρησιμοποιηθεί από εταιρείες όπως η AT&T για 
την εκπαίδευση του προσωπικού στην επιστήμη των δεδομένων, τη μηχανική μάθηση και 
την τεχνητή νοημοσύνη, τις επιχειρήσεις και το μάρκετινγκ, τον προγραμματισμό Ιστού, την 
τεχνολογία αιχμής και τον προγραμματισμό για κινητά. Το Galvanize είναι παρόμοιο με το 
Udacity στην παροχή κατάρτισης , αλλά επικεντρώνεται στην εκπαίδευση υπαλλήλων σε μια 
σειρά τεχνολογικών δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας το cloud computing. 
Η εκπαίδευση και η αναβάθμιση είναι μεγάλη δουλειά. Το Coding boot camp και μόνο 
εκτιμάται ότι είναι μια επιχείρηση 240 εκατομμυρίων δολαρίων στη Βόρεια Αμερική. Τα 
Lighthouse Labs, Red Academy, HackerYou και άλλοι προσφέρουν εντατική εκπαίδευση 
κωδικοποίησης (σε μόλις 10 εβδομάδες) επικεντρωμένη στην πρακτική εμπειρία και την 
τοποθέτηση των συμμετεχόντων σε θέσεις εργασίας. Η Lighthouse Labs ισχυρίζεται ότι το 
93% των αποφοίτων του προσλαμβάνεται εντός 120 ημερών από την ολοκλήρωση του 
προγράμματος. 
  
Ενώ οι προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων που συζητήθηκαν 
παραπάνω παρέχουν μια αίσθηση τόσο του προβλήματος όσο και των πιθανών λύσεων, 
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πολλά είναι ακόμη άγνωστα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τα αποτελέσματα της 
εξάρτησης από διαφορετικά πλαίσια δεξιοτήτων. Περαιτέρω, όπου εφαρμόζονται 
διαφορετικές μέθοδοι για να προσπαθήσουμε να καλύψουμε το χάσμα δεξιοτήτων, 
υπάρχουν ακόμη ανεπαρκή δεδομένα για να κατανοήσουμε εάν αυτές οι δράσεις 
εξυπηρετούν την αντιμετώπιση δεξιοτήτων και ελλείψεων στην αγορά εργασίας. 
  

Πέρυσι Νέες ταξινομήσεις : Επόμενα βήματα 
Οι ψηφιακές ελλείψεις δεξιοτήτων και εργασίας είναι το προϊόν πολλαπλών 
αλληλεπικαλυπτόμενων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των περιορισμών των 
επαγγελματικών ορισμών των ICT, τις δυσκολίες που υπάρχουν στον προσδιορισμό των 
«ψηφιακών δεξιοτήτων», η έλλειψη της συνέπειας γύρω από ψηφιακές δεξιότητες / 
ικανότητες πλαίσια,  και οι εργοδότες που περιορίζουν τις πρακτικές πρόσληψης και 
διατήρησής τους με τρόπους που αποκλείουν δυσανάλογα ορισμένους πληθυσμούς. Το 
άνοιγμα νέων δρόμων για τους ανθρώπους να εργάζονται σε ψηφιακές θέσεις εργασίας - ή 
για να αποκτήσουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες για να κάνουν τη δουλειά τους σε 
χώρους εργασίας του μέλλοντος - απαιτεί σαφήνεια και συνέπεια στον καθορισμό θέσεων 
εργασίας και δεξιοτήτων, καινοτομία στον προγραμματισμό ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες πρόσληψη, εκπαίδευση και διατήρηση 
ειδικευμένων εργαζομένων.   
  
Υπάρχει γενική συμφωνία ότι υπάρχει ανάγκη μείωσης της εννοιολογικής σύγχυσης μεταξύ 
μιας εργασίας, των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας εργασίας και των 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωσή της. Μέρος αυτού του προβλήματος 
προέρχεται από το γεγονός ότι τα υπάρχοντα συστήματα ταξινόμησης, ενώ είναι χρήσιμα 
για πιο παραδοσιακές ομάδες επαγγέλματος, δεν καταγράφουν ακόμη αρκετά 
αναδυόμενους ή υβριδικούς ρόλους. 
  
Υπάρχει επίσης αυξανόμενη αποδοχή της ανάγκης εστίασης στις δεξιότητες και όχι στα 
προσόντα. Προς υποστήριξη αυτού, υπάρχουν ορισμένες αναδυόμενες και καινοτόμες 
προσεγγίσεις που μπορούν, και χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο, να καλύψουν 
την αντιληπτή έλλειψη ειδικευμένων εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων των 
πρωτοβουλιών εταιρικής αναβάθμισης, της πρόσληψης μέσω εκδηλώσεων (Hackathons) και 
των υπηρεσιών HR που αφιερώνονται προμήθεια τεχνολογικού ταλέντου. Τα παραρτήματα 
αυτής της έκθεσης παρέχουν δεδομένα σχετικά με ψηφιακά πλαίσια δεξιοτήτων 
(Παράρτημα Α), μοντέλα ψηφιακής κατάρτισης (Παράρτημα Β) και εργαλεία αξιολόγησης 
(Παράρτημα Γ). Αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν τη βάση για έρευνα και 
περαιτέρω ανασκοπήσεις σχετικά με την κατάσταση του πεδίου των προσεγγίσεων για την 
αντιμετώπιση του κενού δεξιοτήτων. 
Προχωρώντας προς τα εμπρός, υπάρχει ανάγκη προώθησης της ανάπτυξης, της 
ταυτοποίησης και της υποστήριξης μιας μεγαλύτερης ομάδας τυποποιημένων ορισμών και 
προσεγγίσεων για να σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις ψηφιακές δεξιότητες . Πράγματι, η 
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υπερβολική αφθονία πλαισίων δεξιοτήτων, μοντέλων κατάρτισης και εργαλείων 
αξιολόγησης είναι μία από τις πηγές της υπάρχουσας σύγχυσης και αβεβαιότητας σχετικά 
με τον καλύτερο τρόπο για να σημειωθεί πρόοδος σε αυτόν τον τομέα. Η επίτευξη 
συμφωνίας για ένα σύνολο τυποποιημένων ορισμών και προσεγγίσεων δεν θα είναι απλή ή 
εύκολη, αλλά κάτι τέτοιο θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός, διότι θα συμβάλει 
στη δημιουργία βάσης για την ανάπτυξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση νέων και 
αναδυόμενων προσεγγίσεων για την αναγνώριση ψηφιακών δεξιοτήτων, ανάπτυξη και 
απασχόληση.  Με αυτόν τον τρόπο, μια τέτοια συμφωνία θα βοηθήσει στο άνοιγμα νέων 
δρόμων για τις ψηφιακές δεξιότητες, ειδικά για εκείνους που παρουσιάζονται επί του 
παρόντος, δημιουργώντας έτσι μια συναρπαστική ευκαιρία να καλύψει το κενό ψηφιακών 
δεξιοτήτων. 
 
 

 
Οδηγός για εκπαιδευτές 
  
Αυτό το έγγραφο στο έργο είναι ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση ενός λεπτομερούς οδηγού 
για εκπαιδευτές. Ο οδηγός θα αναπτυχθεί με βάση τα ευρήματα και τα σχόλια που 
λαμβάνονται μέσω της βελτίωσης του Smart Job Hub και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών 
και εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών και τη βιομηχανία. Ο οδηγός θα αναλύσει λεπτομερώς 
τις πρακτικές που προέκυψαν και θα παρέχει πολύτιμες οδηγίες για το σχεδιασμό και την 
παράδοση μαθημάτων εμπνευσμένων από τα αναγνωρισμένα megatrends, σε μια 
προσπάθεια να μετριαστεί το χάσμα δεξιοτήτων. Αυτό είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε ΑΕΙ (όχι μόνο εκείνα που συμμετέχουν στην 
κοινοπραξία) που χρειάζεται και σκοπεύει να ενημερώσει τις ενότητες του σύμφωνα με τις 
τελευταίες μεγάλες τάσεις της βιομηχανίας ICT. Για το σκοπό αυτό, η έκθεση θα είναι 
διαθέσιμη στο κοινό. Η συγκεκριμένη έκθεση θα αναπτυχθεί κατά τη Φάση 4 "Ανάπτυξη 
ικανοτήτων που οδηγείται από megatrends." Η TUS θα ηγηθεί των καθηκόντων στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης δραστηριότητας με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Η μεθοδολογία που 
πρέπει να ακολουθηθεί αρχικά περιλαμβάνει την εκμετάλλευση των σχολίων που έλαβαν οι 
συμμετέχοντες και οι χρήστες του Smart Job Hub. Οι ακαδημαϊκοί εταίροι θα έχουν κυρίαρχο 
ρόλο στο σχεδιασμό του οδηγού των εκπαιδευτών, με τον εταίρο από τη βιομηχανία να 
παρέχει πολύτιμη συμβολή στην ευθυγράμμιση των αναμενόμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων με τις ανάγκες της αγοράς. Στην αρχή, οι στόχοι και οι γενικές περιγραφές 
των σχετικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν. 
Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τις 
μεθόδους αξιολόγησης και τη δομή των μαθημάτων. Τέλος, μια διαδικασία αξιολόγησης θα 
εξασφαλίσει την πλήρη ευθυγράμμιση του οδηγού με τα αναγνωρισμένα megatrends του 
ICT. 
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Smart Job Hub - το πεδίο εργασίας για ευρήματα έργων και 
διαδικτυακές δοκιμές 
  
Η πλατφόρμα Smart Hub εργασίας ενεργοποιείται σε τρεις διαφορετικούς ρόλους: 
Απόφοιτος, εργοδότης και ακαδημία και κάθε ρόλος έχει διαφορετικό επίπεδο πρόσβασης 
και διαφορετικά πλαίσια, καθώς οι ανάγκες τους και οι στόχοι τους είναι διαφορετικοί. Ο 
εργοδότης (βιομηχανία ή νεοσύστατη εταιρεία) αναζητά κυρίως υπαλλήλους και δεύτερον 
για εκπαιδευτικά προγράμματα με αποφοίτους εξοπλισμένους με δεξιότητες που ταιριάζουν 
στις απαιτήσεις των διαθέσιμων κενών θέσεων. Οι απόφοιτοι ακολουθούν μια παρόμοια 
πορεία, αναζητώντας θέσεις εργασίας που ταιριάζουν στις δεξιότητές τους και για 
εκπαιδευτικά προγράμματα που καλύπτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται από τους 
εργοδότες, ενώ η ακαδημαϊκή κοινότητα εξετάζει τις ανάγκες της αγοράς και σχεδιάζει 
ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα ικανά να καλύψουν το κενό δεξιοτήτων. Στο υπόλοιπο 
τμήμα παρουσιάζονται περισσότερες λεπτομέρειες για κάθε ρόλο. 
Πτυχιούχος (ή αιτών εργασία), είναι το άτομο που μπαίνει στην πλατφόρμα και ψάχνει είτε 
για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας είτε για τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα. Μια 
άλλη σημαντική λειτουργικότητα για τον πτυχιούχο είναι η δημιουργία βιογραφικών και η 
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων σε διαφορετικές θέσεις εργασίας. Ο χρήστης μπορεί 
εναλλακτικά να εγγραφεί μέσω του λογαριασμού του στο LinkedIn ή στο Facebook, με βάση 
αυτό που αποφασίζει και να περιηγηθεί στις πρόσφατες δημοσιεύσεις και να αναζητήσει 
θέσεις εργασίας που πληρούν ορισμένα κριτήρια. 
Εργοδότης , ο ρόλος του εργοδότη είναι για τους χρήστες που εισέρχονται στην πλατφόρμα 
με στόχο την εύρεση νέων υπαλλήλων για τις εταιρείες τους. Ο εργοδότης έχει τέσσερις 
βασικές λειτουργίες, τη δημιουργία εταιρείας (ή εταιρειών), τη δημιουργία τμημάτων της 
εταιρείας (εάν υπάρχουν), την απόσπαση εργασίας που θα γεμίσει από τους αιτούντες 
εργασία της πλατφόρμας και θα αναζητήσει τα διαθέσιμα βιογραφικά στην πλατφόρμα. 
Ένας χρήστης εγγεγραμμένος ως Academia , έχει τέσσερις κύριες λειτουργίες, τη δημιουργία 
ΑΕΙ και τα τμήματα του, τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία 
εκδηλώσεων. Για τις δύο τελευταίες λειτουργίες, οι χρήστες εγγεγραμμένοι ως εργοδότες 
έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα (εάν τους ζητηθεί) και 
τελικά να θεωρηθούν ως συν-δημιουργοί του προγράμματος. 
Οι οντότητες δημιουργούνται και τροποποιούνται από τους χρήστες της πλατφόρμας και 
υποδεικνύουν είτε οργανισμούς, λειτουργίες ή υπηρεσίες. Οι οντότητες της πλατφόρμας 
είναι εταιρείες, τμήματα εταιρειών, θέσεις εργασίας, βιογραφικά, ΑΕΙ, τμήματα ΑΕΙ, 
εκπαιδευτικά προγράμματα και εκδηλώσεις. 
Κάθε ρόλος αλληλεπιδρά διαφορετικά με τις διαθέσιμες οντότητες. Ως εκ τούτου, οι 
απόφοιτοι αναζητούν θέσεις εργασίας και εκπαιδευτικά προγράμματα, δημιουργούν 
βιογραφικά και υποβάλλουν αίτηση για θέσεις εργασίας. Οι εργοδότες δημιουργούν 
εταιρείες και τμήματα εταιρειών, δημοσιεύουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας, αναζητούν 
υποψηφίους και εκπαιδευτικά προγράμματα που ταιριάζουν στις ανάγκες τους. Η βασική 
ιεραρχία και οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οντοτήτων απεικονίζονται στο Σχήμα 5. 
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Σχήμα 5 : Πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων και τοποθέτησης εργασίας με γνώμονα τον 
εργοδότη 

Μετά από εντατικές δοκιμές και τα αποτελέσματα διάδοσης και άλλες δραστηριότητες του 
προγράμματος εντοπίστηκε πρόβλημα στον επιλεγμένο τρόπο για εξεύρεση εργασίας, 
Βασικές Δεξιότητες , ψηφιακή απασχόληση και Βιομηχανιών , η έλλειψη προτύπων εργασίας 
για την πρόσληψη και την πρόσληψη πρακτικές για προσόντα αξιολόγησης και μέτρησης. Οι 
δεξιότητες και οι ικανότητες της τρέχουσας ενότητας Resume and EducationProgramm δεν 
διαχωρίζονται ούτε εξηγούνται ακριβώς. Ο Μεταπτυχιακός / Αιτούντος εργασία / άτομο 
δεν έχει καμία επιλογή να προσθέσει ατομικές δεξιότητες που συνδέονται με συγκεκριμένα 
επαγγέλματα και επιλέγει οποιαδήποτε από μια κοινή λίστα. Η τρέχουσα αγορά εργασίας 
χρειάζεται ορισμένες προσεγγίσεις μέτρησης, για την ακριβή μέτρηση δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων κατά τη ζήτηση .  Ο Εργοδότης , που εισέρχεται στη πλατφόρμα με στόχο την 
εξεύρεση νέων εργαζομένων για τις επιχειρήσεις τους, βρίσκει μόνο ικανότητες , αντί των 
δεξιοτήτων και δεν υποβάλει σχόλια σε ΑΕΙ συχνά. 
Κάποια ενδεικτικά διαγράμματα δραστηριότητας στη ARRANGE-ICT απεικονίζονται, 
επιδεικνύοντας ορισμένες από τις στατικές και παλιάς μόδας ενέργειες που ο χρήστης 
μπορεί να λάβει, κατά την είσοδο στη πλατφόρμα. Το επόμενο διάγραμμα (Σχήμα 6 ) 
απεικονίζει τον χρήστη που εισέρχεται στην πλατφόρμα, αναζητώντας εργασία είτε με 
περιήγηση είτε παρέχοντας δεξιότητες (χωρίς κανένα πρότυπο ή διευκρίνιση) που απαιτούν 
από την αγορά εργασίας και τελικά υποβάλλουν αίτηση για τη διαθέσιμη εργασία (μπορεί 
να είναι λάθος επιλογή) . 
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Σχήμα 6 : Διάγραμμα δραστηριότητας που απεικονίζει τη διαδικασία αναζήτησης και 
αίτησης διαθέσιμων θέσεων εργασίας 

Τα ING κατηγοριοποιούνται και οπωσδήποτε μετριούνται οι  δεξιότητες που απαιτούνται 
στην αγορά, να προσδιορίσει τα κενά μεταξύ των υφιστάμενων προγραμμάτων 
εκπαίδευσης, το σχεδιασμό του νέου εκπαιδευτικού συστήματος, με ενδεχόμενη συνέργεια 
με τις εταιρείες που υπάρχουν στην πλατφόρμα και τελικά να παρέχει το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης στους αποφοίτους, ότι κάνει αυτό το έργο να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της 
αγοράς στις χώρες μας . 
  

Προετοιμάστε ένα μάθημα για το πρόγραμμα ARRANGEmyICTCareer 
«Προετοιμάστε ένα μάθημα για ARRANGEmyICTCareer» ( Σχήμα 7) αφορά Εκπαιδευτές, 
Ακαδημαϊκούς, Επιχειρήσεις και Σπουδαστές από το ARRANGE-ICT. Πολύ σημαντικό για το 
έργο είναι να αναπτυχθεί βαθύτερη αίσθηση στις ψηφιακές και soft skills των ICT. Το 
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ARRANGEmyICTCareer φαίνεται να είναι συναρπαστικό για το νεαρό ταλέντο. Πρέπει να έχει 
το στρατηγικό όραμα και τον προγραμματισμό, ο σκοπός αυτού του ψηφιακού και 
στρατηγικού σχεδιασμού ICT μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: 
• Αντιμετωπίζει πώς μπορούν να μετασχηματιστούν οι υπηρεσίες για να υποστηρίξουν τις 
μελλοντικές επιχειρηματικές ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών. και ανακαλύπτει 
πιθανά οφέλη, κόστος και κινδύνους. 
• Δημιουργεί οράματα, στρατηγικές, χάρτες πορείας και σχέδια που συνδέουν τις ψηφιακές 
επενδύσεις με επιχειρηματικές στρατηγικές. 
• Βασίζεται στη γνώση που αποκτήθηκε μέσω της αρχιτεκτονικής της επιχείρησης, της 
καινοτομίας, της ψηφιακής διακοπής και των διαδικασιών συν-σχεδιασμού για την εύρεση 
ψηφιακών προσεγγίσεων για επιχειρηματικές ευκαιρίες και προβλήματα. Περιλαμβάνει 
επίσης δραστηριότητες διαχείρισης πληροφοριών και ανταλλαγής πληροφοριών που 
υποστηρίζουν την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών και το θεμέλιο για μελλοντικές 
δραστηριότητες σχεδιασμού υπηρεσιών. 
• Παρέχει σχέδια που είναι ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία διακυβέρνησης 
επενδύσεων. Αυτά τα επενδυτικά σχέδια παρέχουν στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
μια προβλεπόμενη άποψη των ψηφιακών επενδυτικών ευκαιριών, συμπεριλαμβανομένων 
των ωφελειών, του κόστους, των κινδύνων και του σταδιακού μετασχηματισμού των 
υπηρεσιών με επαρκείς λεπτομέρειες για την υποστήριξη στρατηγικού και τακτικού 
επενδυτικού προγραμματισμού. 
Είναι αλήθεια ότι σε αυτό το μάθημα με διάρκεια δύο ημερών η επίτευξη στρατηγικού 
σχεδιασμού είναι μόνο ένα όνειρο, αλλά ίσως το πρώτο βήμα; 
Το κέρδος αυτού του μαθήματος είναι επίσης για τους Εκπαιδευτές, τα ΑΕΙ και τις 
Επιχειρήσεις. Αυτός είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος για να συντονίσετε στην πλατφόρμα 
"Smart Job Hub " τους τρεις διαφορετικούς ρόλους για να έχετε τον ίδιο τρόπο για να βρείτε 
και να κατανοήσετε τυπικούς ορισμούς και προσεγγίσεις για να σημειώσετε σημαντική 
πρόοδο στις ψηφιακές, soft skills και ικανότητες. Το «Μάθημα για ARRANGEmyICTCareer 
σχέδιο » διδάσκει τους μαθητές ότι η καριέρα είναι μια ομαδική εργασία, τη συνεργασία και 
όχι μόνο ο εργοδότης είναι που εμπλέκονται στη διαδικασία, αλλά και η ακαδημαϊκή 
κοινότητα και η κοινωνία. 
«Μάθημα για ARRANGEmyICTCareer Plan» 
 Προετοιμάστε εξωτερικά εργαλεία: 

● Οδηγός δεξιοτήτων εργασίας 
● Οδηγός ψηφιακού γραμματισμού 
● Επαναλάβετε τον οδηγό γραφής 
● Οδηγός κοινωνικών μέσων 

Σύντομος τίτλος Cntry Αντιμετωπίζονται βασικές προκλήσεις 
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EURES ΕΕ βελτίωση της αντιστοίχισης μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας 
βελτίωση των υπηρεσιών καθοδήγησης / απασχόλησης 
ευαισθητοποίηση για την αντιμετώπιση της ανεργίας 

Europass ΕΕ προώθηση της αυτοαξιολόγησης 
καταπολέμηση της ανεργίας 
αύξηση της κινητικότητας των ανθρώπων στην Ευρώπη για λόγους 
εκπαίδευσης και απασχόλησης 

MyCompetence ΒΓ βελτίωση της αντιστοίχισης μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας 
προώθηση της αυτοαξιολόγησης 
βοήθεια μετάβασης από τη σχολική εκπαίδευση στην επιλογή 
σταδιοδρομίας 
βελτίωση των υπηρεσιών καθοδήγησης / απασχόλησης 

Εθνικός 
καριέρα 
υπηρεσία 

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

βελτίωση της αντιστοίχισης μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας 
βοήθεια μετάβασης από τη σχολική εκπαίδευση στην επιλογή 
σταδιοδρομίας 
προώθηση της αυτοαξιολόγησης 
βελτίωση των υπηρεσιών καθοδήγησης / απασχόλησης 
καταπολέμηση της ανεργίας 
ανταλλαγή γνώσεων (μεταξύ επαγγελματιών της εκπαίδευσης, συμβούλων 
καθοδήγησης κ.λπ.) 
παρέχει πληροφορίες για ευκαιρίες εκπαίδευσης 
ευαισθητοποιήστε την καθοδήγηση 

LMI για ΟΛΟΥΣ Ηνωμένο 
Βασίλειο 

βελτίωση της αντιστοίχισης μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας 
βοήθεια μετάβασης από τη σχολική εκπαίδευση στην επιλογή 
σταδιοδρομίας 
βελτίωση των υπηρεσιών καθοδήγησης / απασχόλησης 

Επαγγέλματα 
στην 
φωτογραφία 

NL βελτίωση της αντιστοίχισης μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας 
προώθηση της αυτοαξιολόγησης 
βοήθεια μετάβασης από τη σχολική εκπαίδευση στην επιλογή 
σταδιοδρομίας 
βελτίωση των υπηρεσιών καθοδήγησης / απασχόλησης 
ανταλλαγή γνώσεων (μεταξύ επαγγελματιών της εκπαίδευσης, συμβούλων 
καθοδήγησης κ.λπ.) 
ευαισθητοποιήστε την καθοδήγηση 
καταπολέμηση της ανεργίας 

Διαδικτυακά 
εργαλεία 
του BiWi 

ΣΤΟ βελτίωση της αντιστοίχισης μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας 
προώθηση της αυτοαξιολόγησης 
βοήθεια μετάβασης από τη σχολική εκπαίδευση στην επιλογή 
σταδιοδρομίας 
βελτίωση των υπηρεσιών καθοδήγησης / απασχόλησης 
καταπολέμηση της ανεργίας 
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Υπηρεσία 
Pathfinder 

ΕΕ βελτίωση της αντιστοίχισης μεταξύ δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας 
προώθηση της αυτοαξιολόγησης 
βοήθεια μετάβασης από τη σχολική εκπαίδευση στην επιλογή 
σταδιοδρομίας 
βελτίωση των υπηρεσιών καθοδήγησης / απασχόλησης 
ανταλλαγή γνώσεων (μεταξύ επαγγελματιών της εκπαίδευσης, συμβούλων 
καθοδήγησης κ.λπ.) 
ευαισθητοποιήστε την καθοδήγηση 
καταπολέμηση της ανεργίας 

Εικόνα 7 : Προετοιμάστε εξωτερικά εργαλεία - συνδέσμους 

  
Σημείωση: Στήλη Ref. συνδέσεις με εξωτερικά εργαλεία 

    Πρόγραμμα: Erasmus + Ref. 

    Βασική δράση: Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή ορθών 
πρακτικών 

T1  

    Δράση: Στρατηγικές Συνεργασίες T2  

    Ποιο πεδίο είναι το 
με μεγαλύτερη 
επίδραση: 

Στρατηγικές συμπράξεις για την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

T3  

    Τίτλος Εργασίας: pArtneRship foR ΔιεύθυνσηNG mEgatrends in ICT T4  

    Ακρωνύμιο έργου: ΡΥΘΜΙΣΗ-ICT T5  

    Αναγνώριση εξόδου: 04 T6  

    Τίτλος εξόδου: Οδηγός για εκπαιδευτές T7  

    Περιγραφή έκθεσης 
(συμπεριλαμβανομέ
νων των στοιχείων 
της καινοτομίας, 
αναμενόμενος 
αντίκτυπος και 
δυνατότητα 
μεταφοράς): 

Αυτή η πνευματική παραγωγή είναι ο σχεδιασμός και 
η ολοκλήρωση ενός λεπτομερούς οδηγού για 
εκπαιδευτές. Ο οδηγός θα αναπτυχθεί με βάση τα 
ευρήματα και τα σχόλια που λαμβάνονται μέσω της 
βελτίωσης του Smart Job Hub και της ανταλλαγής 
ορθών πρακτικών και εμπειριών μεταξύ 
εκπαιδευτικών και βιομηχανικών ενδιαφερομένων. Ο 
οδηγός θα αναλύσει λεπτομερώς τις πρακτικές που 
προέκυψαν και θα παρέχει πολύτιμες οδηγίες για το 

T8  
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σχεδιασμό και την παράδοση μαθημάτων 
εμπνευσμένων από τα αναγνωρισμένα megatrends, 
σε μια προσπάθεια να μετριαστεί το χάσμα 
δεξιοτήτων. Αυτό είναι ένα καινοτόμο εργαλείο που 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε ΑΕΙ (όχι 
μόνο εκείνα που συμμετέχουν στην κοινοπραξία) που 
χρειάζεται και σκοπεύει να ενημερώσει τις ενότητες 
του σύμφωνα με τις τελευταίες μεγάλες τάσεις της 
βιομηχανίας ICT. Για το σκοπό αυτό, η έξοδος θα 
είναι διαθέσιμη στο κοινό. 

    Τύπος εξόδου: Εκπαιδευτικό / διδακτικό / εκπαιδευτικό υλικό - 
Εγχειρίδιο / εγχειρίδιο / υλικό καθοδήγησης              

T9  

    Περιγράψτε 
η διαίρεση του 
δουλειά, τα 
καθήκοντα 
που οδηγεί στο 
παραγωγή της 
πνευματικής 
παραγωγής 
και την 
εφαρμοσμένη 
μεθοδολογία: 

Η συγκεκριμένη έκθεση θα αναπτυχθεί κατά τη Φάση 
4 "Ανάπτυξη ικανοτήτων που οδηγείται από 
megatrends." Η TUS θα ηγηθεί των καθηκόντων στο 
πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας με τη 
συμμετοχή όλων των εταίρων. Η μεθοδολογία που 
πρέπει να ακολουθηθεί αρχικά περιλαμβάνει την 
εκμετάλλευση των σχολίων που έλαβαν οι 
συμμετέχοντες και οι χρήστες του Smart Job Hub. Οι 
ακαδημαϊκοί εταίροι θα έχουν κυρίαρχο ρόλο στο 
σχεδιασμό του οδηγού των εκπαιδευτών, με τον 
βιομηχανικό εταίρο να παρέχει πολύτιμη συμβολή 
στην ευθυγράμμιση των αναμενόμενων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων με τις ανάγκες της αγοράς. Στην 
αρχή, οι στόχοι και οι γενικές περιγραφές των 
σχετικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν. 
Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων, τις μεθόδους 
αξιολόγησης και τη δομή των μαθημάτων. Τέλος, μια 
διαδικασία αξιολόγησης θα εξασφαλίσει την πλήρη 
ευθυγράμμιση του οδηγού με τα αναγνωρισμένα 
μεγαράδικα στις ICT. 

T10  

    Όνομα μαθήματος: Προετοιμάστε ένα μάθημα για το πρόγραμμα 
ARRANGEmyICTCareer 

T11  

        T12  
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        T13  

    Κύρια ιδέα: 
  

Οι μαθητές ερευνούν ICTCareers και προγράμματα 
κατάρτισης για να λάβουν μια ενημερωμένη 
απόφαση για το μέλλον τους. Κάνοντας μια μικρή 
έρευνα εκ των προτέρων, οι μαθητές μπορούν να 
εξοικονομήσουν χρόνο και χρήματα. Οι μαθητές θα 
δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα ICTCareer 
συμπληρώνοντας τις ακόλουθες ενότητες. 

T14  

    Σημειώσεις: Ο μαθητής θα χρησιμοποιήσει τα βίντεο, τα άρθρα 
και τα διαδραστικά εργαλεία που διατίθενται στον 
Οδηγό απασχόλησης ARRANGE -ICT WorkNotepad . 

T15  

    Θα καταγράψουν τις απαντήσεις τους στον Οδηγό 
απασχόλησης ARRANGE-ICT WorkNotepad. 

T16  

      T17  

      T18  

    Μονάδες: Εξερευνήστε το ICTCareers T19  

    Εξερεύνηση εκπαίδευσης T20  

    Αποκτήστε πιστοποίηση T21  

    Κατανομή χρόνου: 1,5 ημέρες 
  

T22  

    Ενότητα: Προετοιμάστε ένα μάθημα για το ICTC Πρόγραμμα καριέρας: 
Πρότυπα που χρησιμοποιούνται: 

Τ23              

Εν
ότ

ητ
α:

 ά
 έ

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  Πρότυπα μαθητή και λογοτεχνίας Τ24              

  Δείχνουν ανεξαρτησία Τ25              

  Χτίζουν ισχυρή γνώση περιεχομένου Τ26              

  Χρησιμοποιούν τεχνολογία και ψηφιακά μέσα στρατηγικά και ικανά Τ27              
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  Κοινά πρότυπα αγκύρωσης πυρήνα Τ28              

  Ενσωμάτωση και αξιολόγηση περιεχομένου που παρουσιάζεται σε 
διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανομένων οπτικά και ποσοτικά, καθώς και 
σε λέξεις 

Τ29              

  Διαβάστε και κατανοήστε σύνθετα λογοτεχνικά και ενημερωτικά κείμενα 
ανεξάρτητα και αποτελεσματικά. 

Τ30              

  Διεξαγάγετε σύντομα καθώς και πιο βιώσιμα ερευνητικά έργα βασισμένα 
σε εστιασμένες ερωτήσεις, αποδεικνύοντας την κατανόηση του υπό 
εξέταση αντικειμένου 

Τ31              

  Μερικά πρότυπα για την κοινωνική / συναισθηματική μάθηση Τ32              

  Αναγνωρίστε προσωπικές ιδιότητες και εξωτερικές υποστηρίξεις Τ33              

  Επιδείξτε δεξιότητες που σχετίζονται με προσωπικούς και ακαδημαϊκούς 
στόχους 

Τ34              

  Εφαρμόστε δεξιότητες λήψης αποφάσεων για να αντιμετωπίσετε υπεύθυνα 
τις καθημερινές ακαδημαϊκές και κοινωνικές καταστάσεις 

Τ35              

  Πρότυπα_για_Παθητές Τ36              

  Οι μαθητές θα αποκτήσουν τις δεξιότητες για να διερευνήσουν τον κόσμο 
της εργασίας σε σχέση με τη γνώση του εαυτού τους και να λάβουν 
ενημερωμένες αποφάσεις ICTCareer. 

Τ37              

  Οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν στρατηγικές για την επίτευξη μελλοντικών 
στόχων σταδιοδρομίας με επιτυχία και ικανοποίηση. 

Τ38              

  Οι μαθητές θα κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ προσωπικών ιδιοτήτων, 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και του κόσμου της εργασίας. 

Τ39              

  Οι μαθητές θα λάβουν αποφάσεις, θα ορίσουν στόχους και θα λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των στόχων 

Τ40              

  Πρότυπα εκπαίδευσης επιχειρήσεων Τ41              

  Αξιολογήστε προσωπικές δεξιότητες, ικανότητες και ικανότητες και 
προσωπικά πλεονεκτήματα και αδυναμίες που σχετίζονται με την 
εξερεύνηση και ανάπτυξη του ICTCareer. 

Τ42              
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  Εφαρμόστε τις γνώσεις που αποκτήθηκαν από την ατομική αξιολόγηση σε 
ένα ολοκληρωμένο σύνολο στόχων και ένα μεμονωμένο σχέδιο ICTCareer 

Τ43              

    Εξερεύνηση ICTCareers Unit - Μάθημα 1: Ανακαλύψτε ICTCareers που 
ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά σας. 

Τ44              
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Σκοπός: Προσδιορίστε και χρησιμοποιήστε μια έρευνα 
ενδιαφέροντος σταδιοδρομίας που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για να ταιριάξει τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών με τις πιθανές διαδρομές ICTCareer. 
Θα ολοκληρώσουν τουλάχιστον ένα από τα 
αποθέματα ενδιαφέροντος και θα αποθηκεύσουν τα 
αποτελέσματά τους. 

Τ45              

Περίληψη: Οι μαθητές θα συζητήσουν τα οφέλη της επιλογής 
μιας διαδρομής ICTCareer που ταιριάζει στα 
ενδιαφέροντά τους. Θα εξετάσουν τέσσερα 
διαφορετικά είδη διαθέσιμων αποθεμάτων ICTCareer 

Τ46              

Ερωτήσεις 
συζήτησης: 
  

Ξέρετε σε ποιον τομέα ICTCareer ή σταδιοδρομίας 
θέλετε να συμμετάσχετε; 

Τ47              

Πώς πήρατε αυτήν την απόφαση; Τ48              

Τι μπορείτε να κάνετε για να λάβετε αυτήν την 
απόφαση; 

Τ49              

Έχετε μιλήσει ποτέ με κάποιον που αγαπά τη δουλειά 
του; Κάποιος που δεν του αρέσει η δουλειά του; 

Τ50              

Γιατί τους αρέσει ή δεν τους αρέσει η δουλειά τους; Τ51              

Γιατί είναι σημαντικό να επιλέξετε μια διαδρομή 
ICTCareer που να ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά σας; 

Τ52              

Δραστηριότητες: Δώστε μια επισκόπηση των αποθεμάτων 
ενδιαφέροντος ICTCareer που διατίθενται στη λίστα. 

Τ53              

Προφίλ ενδιαφέροντος Τ54              

SKILLS Προφίλer Τ55              

Εντοπιστής σημασίας εργασίας Τ56              
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ICTCareer Cluster Profiler Τ57              

Οι μαθητές την ολοκλήρωση της ICTCareer C l Uster 
απογραφή ενδιαφέρον. 

Τ58              

Ο μαθητής θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματά του 
ως αφετηρία για να εξερευνήσει ICare καριέρες στο 
επόμενο βήμα. 

Τ59              

    Εξερεύνηση της μονάδας ICTCareers - Μάθημα 2: Εξερεύνηση θέσεων 
εργασίας, απαιτούμενων δεξιοτήτων / διαπιστευτηρίων και 
πληροφοριών σχετικά με τους μισθούς. 

Τ60              
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Σκοπός: Ορίστε και εντοπίστε επαγγελματικές πληροφορίες. Τ61              

Περίληψη: Οι μαθητές θα συζητήσουν τα παραδείγματα 
επαγγελματικών πληροφοριών και θα προσδιορίσουν 
γιατί είναι σημαντικό να εξεταστούν. Οι μαθητές θα 
επανεξετάσουν τις επαγγελματικές πληροφορίες για 
ICareareers που ταιριάζουν με τα ενδιαφέροντά τους 
και θα καταγράψουν τα ευρήματά τους. 

Τ62              

Ερωτήσεις 
συζήτησης: 

Εάν επρόκειτο να συνεντεύξετε ένα άτομο για να 
μάθετε για τη δουλειά του, τι θα ρωτούσατε; Ποιο 
είναι το εύρος μισθών για την εργασία; Τι κάνουν στη 
δουλειά τους; Πόσο καιρό έπρεπε να πάνε στο 
σχολείο; 

Τ63              

Τι είναι οι πληροφορίες για την αγορά εργασίας; Πώς 
θα αισθανόσασταν αν ξοδεύατε το χρόνο και τα 
χρήματά σας για να εκπαιδευτείτε και τότε δεν θα 
μπορούσατε να βρείτε δουλειά; 

Τ64              

Τι είναι οι επαγγελματικές πληροφορίες; Ποια είναι 
μερικά παραδείγματα επαγγελματικών πληροφοριών 
που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή ενός 
ICTCareer; 

Τ65              

Δραστηριότητες: Ελέγξτε τους σχετικούς πόρους. Τ66              

Οι μαθητές αναζητούν τις πληροφορίες ICTCareer στη 
λίστα για την καριέρα που ταιριάζει με τα 

Τ67              
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ενδιαφέροντά τους (με βάση τα αποτελέσματα της 
έρευνας ενδιαφέροντος στο μάθημα 1). 

Οι μαθητές καταγράφουν τα ευρήματά τους στη 
φόρμα προγράμματος ICTCareer. 

Τ68              

    Εξερευνήστε τη μονάδα ICTCareers- Μάθημα 3: Προσδιορίστε τις μαλακές 
δεξιότητές σας που απαιτούνται για όλους τους ICTCareers 

Τ69              
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Σκοπός: Προσδιορίστε τις soft skills και δείξτε την κατανόηση 
της σημασίας των καλών soft skills στο χώρο 
εργασίας. 

Τ70              

Περίληψη: Οι μαθητές θα μάθουν ότι απαιτούνται soft skills 
ανεξάρτητα από τη βιομηχανία που ακολουθούν. Θα 
προσδιορίσουν τις τρέχουσες μαλακές δεξιότητές 
τους και πώς αυτές οι δεξιότητες είναι χρήσιμες στο 
χώρο εργασίας. 

Τ71              

Δραστηριότητες: Σπάστε σε μικρές ομάδες και εκχωρήστε σε κάθε 
ομάδα μια περιοχή soft skills. 

Τ72              

Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Τ73              

Επικοινωνία Ηθική εργασίας 
θετικής στάσης 

Ηγεσία και 
ομαδική 
εργασία 

Τ74              

Αιτιολογία / Επίλυση 
προβλημάτων 

ICTCareer 
Ανάπτυξη 

Συμμετοχή 
και αυτο-
παρουσίαση 

Τ75              

Κατανόηση της 
μεγάλης εικόνας 

  Ανεξαρτησία 
και 
πρωτοβουλία 

Τ76              

Οι μαθητές συζητούν τα σενάρια και παρακολουθούν 
τα βίντεο. 

Τ77              

Οι ομάδες προσδιορίζουν τις κορυφαίες 5 μαλακές 
δεξιότητές τους και παρέχουν ένα παράδειγμα για το 
γιατί αυτό θα ήταν σημαντικό στο χώρο εργασίας . 

Τ78              
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Οι ομάδες παρουσιάζουν τις πληροφορίες σε όλες τις 
ομάδες. 

Τ79              

Οι μαθητές αναγνωρίζουν τις μαλακές τους 
δεξιότητες. 

Τ80              

Σημεία συζήτησης: Οι αξιολογήσεις στο χώρο εργασίας περιλαμβάνουν 
soft skills. 

Τ81              

Οι soft skills πρέπει να ενσωματωθούν στο 
βιογραφικό σας. 

Τ82              

Μπορείτε να ξεκινήσετε να εργάζεστε για τη 
βελτίωση των soft skills σας σήμερα! 

Τ83              

Επικοινωνία: Αναφέρετε διαφορετικούς τρόπους 
επικοινωνίας πληροφοριών σε μια ομάδα ή άτομο. 

Τ84              

Επίλυση προβλημάτων: Ποια είναι τα βασικά βήματα 
για την επίλυση προβλημάτων; 

Τ85              

Big Picture: Τι είναι μια δήλωση αποστολής και πώς 
διαφέρει από τις πολιτικές και τις διαδικασίες της 
εταιρείας; Ποιες άλλες πολιτικές μπορούν να 
επηρεάσουν μια εταιρεία; 

Τ86              

Θετική στάση: Εξηγήστε πώς η στάση σας μπορεί να 
έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην εργασία. 

Τ87              

Work Ethic: Πώς μπορείτε να δείξετε ηθική 
συμπεριφορά στην εργασία; 

Τ88              

Ηγεσία και ομαδική εργασία: Ποια είναι μερικά 
χαρακτηριστικά ενός καλού μέλους της ομάδας; 

Τ89              

Συμμετοχή και αυτο-παρουσίαση: Παραθέστε 
παραδείγματα επαγγελματικής συμπεριφοράς. 

Τ90              

Ανεξαρτησία και πρωτοβουλία: Παραθέστε 
παραδείγματα πρωτοβουλίας . 

Τ91              

Εξερεύνηση Μονάδας Καριέρας - Μάθημα 4: Προσδιορίστε τις τεχνικές σας 
δεξιότητες, τις μεταβιβάσιμες δεξιότητες και τα προσωπικά σας 

Τ92              
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. 
Σκοπός: Προσδιορίστε τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές τους και 

εξηγήστε τη σημασία της επιλογής ενός ICTCareer 
που ανταποκρίνεται στις προσωπικές τους 
πεποιθήσεις. 

Τ93              

Περίληψη: Οι μαθητές θα συζητήσουν τους διαφορετικούς 
τύπους δεξιοτήτων που έχουν αποκτήσει από 
προηγούμενες εμπειρίες και πώς μπορούν να 
μεταφερθούν στη μελλοντική τους πορεία ICTCareer. 
Θα συζητήσουν επίσης τη σημασία της επιλογής ενός 
επαγγελματία ICTC που ανταποκρίνεται στις 
προσωπικές τους πεποιθήσεις. 

Τ94              

Δραστηριότητες: Ελέγξτε τους σχετικούς πόρους. Τ95              

Οι μαθητές αναπτύσσουν μια λίστα με τις τιμές τους 
και μετά δίνουν προτεραιότητα στη λίστα. 

Τ96              

Οι μαθητές αναπτύσσουν μια λίστα μεταβιβάσιμων 
δεξιοτήτων. 

Τ97              

Οι μαθητές επανεξετάζουν τις επαγγελματικές 
πληροφορίες για επιλεγμένους επαγγελματίες ICTC 
και προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα / 
μειονεκτήματα για 
επιλέγοντας κάθε διαδρομή ICTCareer. Πρέπει να 
λάβουν υπόψη τις αναγνωρισμένες δεξιότητες και τις 
προσωπικές τους πεποιθήσεις. 

Τ98              

Οι μαθητές καταγράφουν τα ευρήματά τους στη 
φόρμα προγράμματος ICTCareer. 

Τ99              

Σημεία συζήτησης: 
  

Τι είναι οι τιμές; Τ100              

Πώς σας βοηθούν οι τιμές; Τ101              

Γιατί είναι σημαντικό να προσδιορίσετε τις 
προσωπικές σας αξίες; 

Τ102              

Τι είναι οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες; Πώς αποκτάτε 
μεταβιβάσιμες δεξιότητες; 

Τ103              
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Περιγράψτε τις δεξιότητες αυτοδιαχείρισης . Τ104              

Ποια είναι τα παραδείγματα δεξιοτήτων 
αυτοδιαχείρισης; 

Τ105              

Ποιο είναι το παράδειγμα των εργασιακών / τεχνικών 
δεξιοτήτων; 

Τ106              

  Εξερεύνηση Μονάδας Εκπαίδευσης - Μάθημα 1: Μάθετε σχετικά με τη σύγκριση 
των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων του προγράμματος κατάρτισης. 

Τ107              
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Σκοπός: Επιδείξτε την ικανότητα εντοπισμού των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων που είναι 
απαραίτητες για να λάβετε μια τεκμηριωμένη 
απόφαση κατά την επιλογή ενός εκπαιδευτικού 
προγράμματος. 

Τ108              

Περίληψη: Οι μαθητές θα εξετάσουν τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα και θα προσδιορίσουν το κόστος που 
σχετίζεται με συγκεκριμένα προγράμματα 
κατάρτισης. Θα εξετάσουν τις επιλογές τους για 
πληρωμή για εκπαίδευση και υποστήριξη για τους 
εαυτούς τους ενώ βρίσκονται στο πρόγραμμα. Θα 
χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να 
προσδιορίσουν τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα 
για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Τ109              

Δραστηριότητες Ελέγξτε σχετικούς πόρους. Τ110              

Οι μαθητές λαμβάνουν υπόψη τα γεγονότα και 
προσδιορίζουν τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Τ111              

Οι μαθητές προσδιορίζουν ρεαλιστικές επιλογές για 
να πληρώσουν για το σχολείο. 

Τ112              

Οι μαθητές εντοπίζουν ρεαλιστικές επιλογές για να 
υποστηριχθούν ενώ βρίσκονται στο σχολείο. 

Τ113              

Σημεία συζήτησης: Ποια είναι τα πράγματα που μάθατε για 
προγράμματα κατάρτισης που δεν είχατε εξετάσει 
προηγουμένως; 

Τ114              
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Ποιες είναι μερικές επιλογές για πληρωμή για 
εκπαίδευση; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα / 
μειονεκτήματα για αυτές τις επιλογές; 

Τ115              

Πώς θα στηρίζατε τον εαυτό σας κατά την 
προπόνηση; Γιατί είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη; 

Τ116              

Εξερεύνηση Μονάδας Εκπαίδευσης - Μάθημα 2: Προσδιορίστε εκπαιδευτικά 
προγράμματα για επαγγελματίες ICTC που ταιριάζουν στις δεξιότητες και τα 
ενδιαφέροντά σας 

Τ117              
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Σκοπός: Εντοπίστε εκπαιδευτικά προγράμματα με βάση τον 
τίτλο του επαγγέλματος. 

Τ118              

Περίληψη: 
  

Οι μαθητές θα προσδιορίσουν εκπαιδευτικά 
προγράμματα που σχετίζονται με τους ICareareers 
που είχαν επιλέξει προηγουμένως. Θα εξετάσουν τις 
πληροφορίες του προγράμματος κατάρτισης και θα 
επιλέξουν προγράμματα κατάρτισης για σύγκριση. 

Τ119              

Δραστηριότητες: 
  

Οι μαθητές επιλέγουν έναν από τους προηγουμένως 
αποθηκευμένους ICTCareers στο σχέδιο 
σταδιοδρομίας τους. Στη συνέχεια, επιλέγουν το 
σύνδεσμο "Πληροφορίες καριέρας" για να 
εμφανίσουν τις πληροφορίες προγράμματος 
κατάρτισης. 

Τ120              

Οι μαθητές εξετάζουν τις γενικές πληροφορίες του 
προγράμματος κατάρτισης που σχετίζονται με 
προηγούμενα επιλεγμένα ICTCareers. 

Τ121              

Οι μαθητές επιλέγουν το σύνδεσμο για να 
αναζητήσουν εκπαιδευτές παροχής για να μάθουν 
περισσότερα σχετικά με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 
προγράμματα Οι μαθητές προσδιορίζουν έως και 
τρία γενικά προγράμματα κατάρτισης. 

Τ122              

Οι μαθητές καταγράφουν τα ευρήματά τους στους 
τομείς του προγράμματος ICTCareer. 

Τ123              

Συζήτηση 
Πόντοι: 

Ποιοι είναι διάφοροι τύποι προγραμμάτων 
κατάρτισης; 

Τ124              



 

 44 

  Τι πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την αναθεώρηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων; Γιατί; 

Τ125              

Κατά την επιλογή ενός προγράμματος κατάρτισης, θα 
πρέπει να λάβετε υπόψη την αγορά εργασίας για 
αυτόν τον ICTCareer. Αυτές οι πληροφορίες 
ονομάζονται επίσης; 

Τ126              

Τι περιλαμβάνει το κόστος του προγράμματος 
κατάρτισης; 

Τ127              

Εξερεύνηση Μονάδας Εκπαίδευσης - Μάθημα 3: Αναλύστε τις επιλογές σας. Τ128              
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Σκοπός: 
  

Αναλύστε τις πληροφορίες προγράμματος ICTCareer 
και εκπαιδευτικού προγράμματος για να 
προσδιορίσετε τις καλύτερες επιλογές διαδρομής 
ICTCareer και την προθυμία / ικανότητα τους να 
ολοκληρώσουν το πρόγραμμα και να αποκτήσουν 
απασχόληση. 

Τ129              

Περίληψη: Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να 
τους βοηθήσουν να καθορίσουν εάν τα 
αποτελέσματα για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 
/ την απόκτηση διαπιστευτηρίων αξίζουν τον χρόνο / 
τα χρήματα που επενδύονται στην εκπαίδευση. 

Τ130              

Δραστηριότητες: 
  

Ελέγξτε σχετικούς πόρους. 
1. το βιογραφικό σημείωμα Europass 

(συμπληρωμένο από το άτομο για 
προσόντα, επαγγελματική εμπειρία, 
δεξιότητες και ικανότητες) · 

2. το διαβατήριο γλωσσών Europass 
(συμπληρωμένο από το άτομο για 
γλωσσικές δεξιότητες) · 

3. το συμπλήρωμα πιστοποιητικού 
Europass (εκδοθέν από τις αρχές που 
χορηγούν πιστοποιητικά 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης, για να προσθέσουν 
περισσότερες πληροφορίες, να τα 
καταστήσουν πιο κατανοητά σε 

Τ131              
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εργοδότες και ιδρύματα εκτός της 
χώρας έκδοσης) · 

4. το συμπλήρωμα διπλώματος Europass 
(που εκδίδεται από ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μαζί με 
πτυχία ή πτυχία αποφοίτων, για να 
καταστούν πιο κατανοητά εκτός της 
χώρας · 

5. • το έγγραφο κινητικότητας Europass 
(καταγράφει όλες τις οργανωμένες 
χρονικές περιόδους που ένα άτομο 
ξοδεύει σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα με 
σκοπό τη μάθηση ή την κατάρτιση). 

Οι μαθητές επανεξετάζουν το τρέχον πρόγραμμά 
τους ICTCareer (Προβολή των σχεδίων μου) και 
συγκρίνουν τη σταδιοδρομία και τα σχετικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Τ132              

Οι μαθητές βαθμολογούν την απόδοση της 
επένδυσής τους. Κατώτατη γραμμή: Ο χρόνος και τα 
χρήματα που επενδύονται στην εκπαίδευση 
πηγαίνουν 
αξίζει τον κόπο; 

Τ133              

Συζήτηση 
Πόντοι: 
  

Είστε πρόθυμοι να επενδύσετε το χρόνο, την 
ενέργεια και τα χρήματα για να γίνετε κατάλληλοι για 
τη δουλειά; 

Τ134              

Μόλις πληροίτε τις προϋποθέσεις, περιμένετε να 
ανοίξουν θέσεις εργασίας; 

Τ135              

Είστε πρόθυμοι να μετεγκαταστήσετε για τη δουλειά; Τ136              

Θα σας επιτρέψουν οι μισθοί / μισθός να 
υποστηρίξετε τον τρόπο ζωής που επιθυμείτε; 

Τ137              

           Αποκτήστε ειδική μονάδα - Μάθημα 1: Κάντε ένα σχέδιο. Τ138              

Σκοπός: Περιγράψτε και δημιουργήστε SMART στόχους. Τ139              
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Μάθη
μα 1: 
Κάντε 
ένα 
σχέδιο
. 
  

Περίληψη: Οι μαθητές θα προσδιορίσουν βραχυπρόθεσμους 
στόχους και βήματα δράσης που είναι SMART 
(Συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί και 
έγκαιροι). 

Τ140              

Δραστηριότητες: Ελέγξτε σχετικούς πόρους. Τ141              

Οι μαθητές γράφουν τουλάχιστον έναν 
βραχυπρόθεσμο στόχο και προσδιορίζουν τα βασικά 
βήματα για την επίτευξη των στόχων. Κάθε βήμα 
περιλαμβάνει 
προθεσμία. 

Τ142              

Οι μαθητές προσδιορίζουν στρατηγικές για να 
παραμείνουν κίνητρα ενώ εργάζονται για την 
επίτευξη του στόχου τους. 

Τ143              

Οι μαθητές εντοπίζουν πιθανά προβλήματα και 
προσδιορίζουν μια λύση ή σχέδιο δημιουργίας 
αντιγράφων ασφαλείας εάν παρουσιαστεί το 
πρόβλημα. 

Τ144              

Σημεία συζήτησης: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός μακροπρόθεσμου 
και βραχυπρόθεσμου στόχου; Ποια είναι μερικά 
παραδείγματα; 

Τ145              

Τι σημαίνουν οι στόχοι SMART; Τ146              

Ποιοι είναι οι εφικτοί και ρεαλιστικοί στόχοι; 
(δηλαδή, εφικτό: Έχω τις δεξιότητες, την ικανότητα 
και τα εργαλεία που χρειάζομαι για να γίνω 
επαγγελματίας υφαντής καλαθιών. Ρεαλιστικός: Έχω 
την ικανότητα να υφαίνω καλάθια υψηλής 
ποιότητας, αλλά δεν μπορώ να στηρίξω την 
οικογένειά μου στο εισόδημα.) 

Τ147              

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα ICTCareer; Ποια είναι 
μερικά παραδείγματα; 

Τ148              

Ποιοι είναι μερικοί τρόποι για να παραμείνετε 
παρακινημένοι κατά την εκπαίδευση ή την 
αναζήτηση εργασίας; 

Τ149              
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Ποια είναι τα πιθανά προβλήματα που θα 
μπορούσαν να σας εμποδίσουν να επιτύχετε τους 
στόχους σας; Ποιες είναι οι πιθανές λύσεις; 

Τ150              

Αποκτήστε ειδική μονάδα - Μάθημα 2: Υποβάλετε αίτηση για προγράμματα 
κατάρτισης και οικονομική βοήθεια. 

Τ151              

Μ
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Σκοπός: 
  

Περιγράψτε τους διαφορετικούς τύπους οικονομικής 
βοήθειας και πώς να εφαρμόσετε προγράμματα 
κατάρτισης. 

Τ152              

Περίληψη: 
  

Ο μαθητής θα μάθει για την αναζήτηση και την 
υποβολή αίτησης για οικονομική βοήθεια. Θα 
μάθουν επίσης γενικές πληροφορίες σχετικά με την 
αίτηση για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Τ153              

Δραστηριότητες: Ελέγξτε τους σχετικούς πόρους. Τ154              

Συζητήστε τους διαφορετικούς τύπους οικονομικής 
βοήθειας. 

Τ155              

Συζητήστε πού να βρείτε πηγές οικονομικής βοήθειας 
και τι πρέπει να λάβετε υπόψη όταν κάνετε αίτηση. 

Τ156              

Συζητήστε τα βασικά βήματα ή πράγματα που πρέπει 
να λάβετε υπόψη κατά την υποβολή αίτησης για ένα 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Τ157              

Συζήτηση 
Πόντοι: 

Ποια είναι μερικά παραδείγματα οικονομικής 
βοήθειας; Ποια είναι η κύρια διαφορά μεταξύ των 
τύπων χρηματοδοτικής βοήθειας; 

Τ158              

Τι είδους οικονομική βοήθεια πρέπει να επιστρέψετε; Τ159              

Ποια είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη ή απαιτούνται έγγραφα που 
χρειάζονται όταν υποβάλλετε αίτηση για οικονομική 
βοήθεια; Προγράμματα εκπαίδευσης? 

Τ160              

Αποκτήστε ειδική μονάδα - Μάθημα 3: Ολοκληρώστε την εκπαίδευση και 
κερδίστε διαπιστευτήρια. 

Τ161              

Μ ά         
  Σκοπός: Περιγράψτε τα οφέλη των διαπιστευμένων κερδών. Τ162              



 

 48 

Δραστηριότητες: Ελέγξτε σχετικούς πόρους. Τ163              

Συζητήστε διαφορετικούς τύπους διαπιστευτηρίων. Τ164              

Συζητήστε πώς να μάθετε για διαπιστευτήρια για 
διάφορους τομείς σπουδών. 

Τ165              

Συζητήστε συμβουλές για την προετοιμασία για 
έλεγχο άδειας / διαπιστευτηρίου. 

Τ166              

Περίληψη: Οι μαθητές θα μάθουν τα οφέλη από την απόκτηση 
διαπιστευτηρίων και πώς να μάθουν περισσότερα 
σχετικά με τα διαπιστευτήρια στον τομέα που τους 
ενδιαφέρει. 

Τ167              

Συζήτηση 
Πόντοι: 

Κάποιος επέλεξε ένα ICTCareer που απαιτούσε άδεια 
ή διαπιστευτήρια; 

Τ168              

Ποια είναι τα οφέλη από την κατοχή 
διαπιστευτηρίων; 

Τ169              

Ποια είναι τα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη 
όταν σχεδιάζετε να αποκτήσετε διαπιστευτήρια; 
Ψυχική / σωματική προετοιμασία; Οικονομική 
προετοιμασία; 

Τ170              

Επιπλέον 
Δραστηριότητα: 

Αποκτήστε την προοπτική των εργοδοτών σας. Ποια 
άδεια ή διαπιστευτήρια απαιτούνται για το πεδίο 
ICTCareer; 

Τ171              

      Τ172              
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ARRANGEmyICTC Αναφορά καριέρα : T 024- T 043 
  

www.corestandards.org Τ024 

# 1) των κοινών βασικών ικανοτήτων προτύπων ενός λογοτεχνικού σπουδαστή Τ025 

# 2) των κοινών βασικών ικανοτήτων προτύπων ενός εγγράφου φοιτητή Τ026 

# 6) των δυνατοτήτων κοινών βασικών προτύπων ενός λογοτεχνικού σπουδαστή Τ027 

www.corestandards.org ) Τ028 

Ανάγνωση, # 7) των κοινών προτύπων αγκύρωσης πυρήνα Τ029 

Ανάγνωση # 10) των κοινών προτύπων αγκύρωσης πυρήνα . Τ030 

Γράψιμο, # 7) των κοινών προτύπων αγκύρωσης πυρήνα Τ031 

Εγχειρίδιο εφαρμογής ESCO - Ευρωπαϊκές δεξιότητες, ικανότητες, προσόντα και 
επαγγέλματα 
https : // εκ . ευρώπα . eu / ESCO / portal / έγγραφο / BG / 6 d 66 d 96 b - f 2 d 9-405 f - 
είναι 49-15 dbcc 31 f 99 c 

Τ032 

www.isbe.net Τ032 

Πρότυπο 1B) του Illinois Standards for Social / Emotional Learning Τ033 

Πρότυπο 1C) του Illinois Standards for Social / Emotional Learning Τ034 

Πρότυπο 3Β) του Illinois Standards for Social / Emotional Learning Τ035 

Πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στα ευρωπαϊκά 
ανώτερα 
Περιοχή εκπαίδευσης - ESG 
( https : // enqa . eu / index . php / home / esg / ) 
https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf 

Τ036 

Πρότυπα Αμερικανικών Σχολικών Συμβούλων (ASCA) - 
(http://static.pdesas.org/content/documents/ASCA_National_Standards_for_Students.p
df 

Τ036 

Πρότυπο ανάπτυξης καριέρας Α) των ASCA_National_Standards_for_Students Τ037 

Πρότυπα ανάπτυξης σταδιοδρομίας B) των ASCA_National_Standards_for_Students Τ038 

Πρότυπο ανάπτυξης καριέρας C) των ASCA_National_Standards_for_Students. Τ039 

Πρότυπο Προσωπικής / Κοινωνικής Ανάπτυξης Β) των 
ASCA_National_Standards_for_Students 

Τ040 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.corestandards.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.corestandards.org/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=el&u=http://www.isbe.net
http://static.pdesas.org/content/documents/
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http://www.nbea.org/newsite/curriculum/standards/ ) Τ041 

Πρότυπο ανάπτυξης σταδιοδρομίας # 1, αυτογνωσία) των εθνικών προτύπων 
εκπαίδευσης επιχειρήσεων 

Τ042 

Πρότυπο ανάπτυξης καριέρας # 4, Στρατηγική καριέρας ) των Εθνικών Προτύπων 
Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων , βλ. Matrix Ικανότητας που δημιουργήθηκε από την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Εργατικό Κόσμο 4.0, Διανοητικά 
αποτελέσματα, Erasmus + K2 

Τ043 

1 
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ARRANGEmyICTCΑναφορά καριέρας: T 043 Προσθήκη που δημιουργήθηκε από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Κόσμο 
Εργασίας 4.0, Διανοητικά αποτελέσματα , Erasmus + K2 

  
Ικανότητα Matrix Teacher Vet 4.0 

    
Ψηφιακές βασικές ικανότητες 

Βασική εργασία 
Πεδία διδασκαλίας 

1. Επαγγελματικές ικανότητες 4.0              2. Ικανότητες μέσων              3. Εφαρμογή τεχνογνωσίας              4. Βασική τεχνογνωσία ICT              
και δεξιότητες 
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ΕΝΑ.              
Ανάπτυξη και εφαρμογή 
ετήσιου προγράμματος 
διδασκαλίας 
και για τη διαχείριση 
εγγράφων 

1.1. Για τον προσδιορισμό των τεχνολογικών και οργανωτικών 
αλλαγών στις ο        

η μηχατρονική και η ηλεκτρονική με συστηματικό τρόπο για το 
εκπαιδευτικό μάθημα και για την προετοιμασία τους διδακτικά. 
1.2. Να αξιολογήσει τις δυνατότητες και τους κινδύνους των 
ψηφιακών εργασιών και επιχειρηματικών διαδικασιών.        
1.3. Για την αναδιάρθρωση των δικτυωμένων αλυσίδων 
διαδικασίας στη μάθηση.        
1.4. Να εκπαιδεύσετε εφαρμόζοντας περιεχόμενο 
ενσωματωμένων συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των 
λειτουργικών τους συστημάτων.        
1.5. Παροχή τεχνογνωσίας για το χειρισμό αλληλεπιδράσεων με 
αισθητήρες, την ανάγνωση πληροφοριών και τη συλλογή 
δεδομένων.        
1.6. Να εκπαιδεύσει τον χειρισμό των διαδικασιών ρομποτικής 
(ρομπότ και «cobot»), συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας 
για τον προγραμματισμό και τον έλεγχο της παραγωγής ρομπότ 
στις διάφορες τεχνολογικές διαδικασίες.        
1.7. Για την παροχή τεχνογνωσίας στην εγκατάσταση και 
εκμετάλλευση του Διαδικτύου των πραγμάτων και του CPS.        

2.1 Για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση 
του ψηφιακού κλειδιού          

ικανότητες που εφαρμόζονται στα μέσα ICT. 
2.2 Για τον προσδιορισμό των ικανοτήτων των 
μέσων που εφαρμόζονται στο εργασιακό, 
επιχειρηματικό και κοινωνικό πλαίσιο.          
2.3 Να σχεδιάσει και να σχεδιάσει την 
εγκατάσταση των τεχνολογιών μέσων στο 
σχολείο.          
2.4 Να οργανώσει τη συνεργασία των μαθητών 
στο ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον.          
2.5 Να οργανώσει τη διαχείριση γνώσεων.          

3.1. Για να εγκαταστήσετε τη διαχείριση 
εκμάθησης        

συστήματα. 
3.2. Για να εγκαταστήσετε εξειδικευμένα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης        

3.3. Για να εγκαταστήσετε επαγγελματικό 
λογισμικό για μάθηση.        
3.4. Για να επιλέξετε και να εγκαταστήσετε τα 
διδακτικά μέσα για συνεργατική μάθηση.        
3.5. Για την τεκμηρίωση των ψηφιακών 
προγραμμάτων διδασκαλίας για κοινή 
(συνεταιριστική) χρήση.        
3.6. Για χειρισμό λογισμικού για διαχείριση.        

4.1 Εγκατάσταση επαγγελματικά          

συσκευές λογισμικού γραφείου. 
4.2 Διαμόρφωση και ρύθμιση 
συστημάτων μάθησης.          
4.3 Παροχή ψηφιακών εφαρμογών στο 
τοπικό δίκτυο.          
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ΣΙ.              
Να σχεδιάσουν 
και σχεδιασμό 
μάθηση 
διαδικασίες 

1.1. Για το σχεδιασμό της έννοιας της ψηφιακής αλυσίδας 
διαδικασίας (4.0) σε η        

διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. 
1.2. Για να επιλέξετε ψηφιακά σενάρια μάθησης και 
διδασκαλίας που διευκολύνουν την προσανατολισμένη σε 
προβλήματα και αυτο-οργανωμένη μάθηση.        
1.3. Σχεδιασμός και εκτέλεση διαδραστικών, εικονικών και 
ατομικών μαθησιακών φάσεων.        
1.4. Για να επιλέξετε διαδραστικά μέσα για μάθηση και 
κατάρτιση.        

2.1. Για να επιλέξετε, να εγκαταστήσετε και να 
αξιολογήσετε το        

ψηφιακά σενάρια διδασκαλίας και μάθησης. 
2.2. Για να ελέγξετε τα χρησιμοποιημένα μέσα 
για προσβασιμότητα / άνοιγμα, επίλυση 
προβλημάτων και επίπεδο απαιτήσεων .        
2.3. Για να ελέγξετε πώς τα μέσα διευκολύνουν 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων, 
ικανότητες συνεργασίας και δημιουργικότητας.        

3.1 Για την εγκατάσταση των ψηφιακών 
στοιχείων 
σενάρια και μορφές μάθησης (Blended und 
Online-Learning). 

4.1. Ενσωμάτωση δεδομένων ήχου και 
βίντεο         

4.2. Για να προετοιμάσετε βίντεο-
σεμινάρια         

4.3. Για την προετοιμασία του 
ψηφιακού περιεχομένου.         
4.4. Ενσωμάτωση δεδομένων από 
εξωτερικές και εσωτερικές πηγές στη 
διδασκαλία.         
4.5. Να εξετάσουμε ζητήματα 
προστασίας πνευματικών 
δικαιωμάτων .         

ΝΤΟ.              
Για επικοινωνία, 
συνεργασία 

1.1. Να οργανώσει τη διεπιστημονική συνεργασία στη μάθηση        

επεξεργάζομαι, διαδικασία. 
1.2. Να παρουσιάσει τις πληροφορίες και τα δεδομένα για τους 
μαθητές χρησιμοποιώντας διαδραστικά μέσα.        
1.3. Για επικοινωνία, συνεργασία και συντονισμό της 
μαθησιακής διαδικασίας με εξωτερικούς συνεργάτες.       
1.4. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προσωπικών και 
εταιρικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες 
εκπαίδευσης και εργασίας .        

2.1. Για να εκτελέσετε έγκαιρα και λειτουργικά 
επικοινωνία με τους εσωτερικούς (σχολικούς) 
και εξωτερικούς αποδέκτες ανεξάρτητα από 
την τοποθεσία και την ώρα τους. 

3.1. Για την εφαρμογή της ψηφιακής 
επικοινωνίας        

εργαλεία για την τακτική και απομακρυσμένη 
διδασκαλία. 
3.2. Χρήση ηλεκτρονικών ημερολογίων 
διδασκαλίας .        

4.1. Για να χειριστείτε τις έρευνες και 
ανατροφοδότηση από τα ψηφιακά 
μέσα. 

ΡΕ.              
Για ανάλυση και 
αξιολόγηση της 
μαθησιακής διαδικασίας, 
επιτεύγματα 
και επιτυχία των 
μαθητών 

1.1. Για να ελέγξετε τη χρήση των μέσων για επαγγελματική και 
μαθησιακή συνάφεια.        
1.2. Να σχεδιάσουμε συνεργατικές διαδικτυακές διαδικασίες 
προβληματισμού .        
1.3 Αξιολόγηση περιεχομένου, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων 
για χρήση μέσων. 

2.1. Για τον προσδιορισμό άτυπων και μη     

επίσημα αποκτηθείσες ψηφιακές δεξιότητες. 
2.2. Να αναλύσει την ανάπτυξη της παιδείας 
στα μέσα ενημέρωσης των μαθητών .        
2.3. Να αναλύσει και να ταξινομήσει την 
τεχνολογία των μέσων ενημέρωσης κατά τη 
διάρκεια της εκπαίδευσης.        

3.1. Για να σχεδιάσετε και να αξιολογήσετε τις 
μορφές     

ατομικών και ομαδικών δραστηριοτήτων. 
3.2. Για να επιλέξετε και να εγκαταστήσετε τα 
διαδικτυακά εργαλεία για τη διάγνωση και την 
αξιολόγηση της απόδοσης στη μάθηση και την 
εργασία.        

4.1. Για να συλλέξετε, να 
συγκεντρώσετε,         
ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων 
από μαθησιακές διαδικασίες (Learning 
Analytics). 
4.2. Για να προσαρμόσετε τα εργαλεία 
αξιολόγησης απόδοσης .         
4.3. Για να εφαρμόσετε απαιτήσεις 
απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων 
.         
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 ARRANGEmyICTCΑναφορά αναφοράς: T 043 Προσθήκη, Πίνακας ικανοτήτων για τον κόσμο εργασίας 4.0 - μηχατρονική και ηλεκτρονική 
που δημιουργήθηκε από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Κόσμο Εργασίας 4.0 , Διανοητικές Εξόδους , Erazmus + K2 

ΤΟΜΕΙΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ
Υ 

  
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

1. 
Εγκατάσταση 
και έναρξη 
εκκίνησης 
Cyberphysical 
Systems (CPS) 

Είναι σε θέση να εγκαταστήσει 
τυποποιημένα στοιχεία των 
κυβερνοφυσικών συστημάτων 
(CPS). 
  
Είναι σε θέση να επιλέξει, να 
εγκαταστήσει και να 
διαμορφώσει ενσύρματα, 
οπτικά και ασύρματα μέσα 
μετάδοσης για σύνδεση δικτύου 
CPS. 
  
Συμμορφώνεται με τις νομικές 
και επιχειρησιακές εσωτερικές 
απαιτήσεις για την προστασία 
δεδομένων και την ασφάλεια 
δεδομένων κατά την 
αντιμετώπιση του CPS. 

Είναι σε θέση να διαμορφώσει και να 
παραμετροποιήσει στοιχεία και 
συστήματα χρησιμοποιώντας 
κατάλληλο λογισμικό. 
  
Χρησιμοποιεί συστήματα ERP για την 
καταγραφή και την τεκμηρίωση της 
λειτουργίας του συστήματος μέσω 
των διαθέσιμων παραμέτρων 
συστήματος. 
  
Συνδυάζει συνδέσεις εξαρτήματα 
αυτοματισμού και τεχνολογίας 
πληροφοριών οριζόντια και κάθετα. 

Είναι σε θέση να 
ενσωματώσει τα 
υποσυστήματα 
προκειμένου να 
προσαρμόσει τον όγκο 
λειτουργίας σύμφωνα 
με τις συγκεκριμένες 
προδιαγραφές. 
  
Είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει 
συστήματα ERP για να 
προσαρμόσει και να 
τεκμηριώσει τις 
διαδικασίες 
παραγωγής. 
  

Είναι σε θέση να 
ενσωματώσει 
αυτοματοποιημένες 
διαδικασίες σε ένα 
σύστημα ERP. 
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Αυτός / αυτή μπορεί 
να προγραμματίσει 
νέες εφαρμογές για τη 
σύνδεση πολλαπλών 
στοιχείων ή 
αντικειμένων και να τα 
ενσωματώσει στην 
αλυσίδα διεργασιών. 

2. 
Συντήρηση 
Κυβερνητικών 
Συστημάτων 
(CPS) 

Αυτός / αυτή είναι σε θέση να 
ανταλλάσσει τυποποιημένα 
στοιχεία των φυσικών 
συστημάτων στον κυβερνοχώρο. 

Είναι σε θέση να εντοπίσει και να 
εξαλείψει τις διαταραχές με τη 
βοήθεια συστημάτων ψηφιακής 
βοήθειας (τηλεχειριστήριο). 
  
Είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τη 
συντήρηση του CPS με βάση έτοιμα 
επεξεργασμένα μεγάλα δεδομένα. 

Αυτός / αυτή είναι σε 
θέση να παρέχει 
ανταλλακτικά που 
ελέγχονται από 
λογισμικό «έγκαιρα». 
με προμήθεια της. 
  
Είναι σε θέση να 
φιλτράρει και να 
επεξεργάζεται σχετικές 

Αυτός / αυτή είναι σε 
θέση να εκτελεί 
προσαρμοσμένη 
συντήρηση 
εξαρτημάτων 
μηχανημάτων και 
εγκαταστάσεων 
βάσει συνεχών 
διαδικασιών 

Αυτός / αυτή είναι 
σε θέση να 
παραλάβει τη 
λήψη μεγάλων 
ποσοτήτων 
δεδομένων / 
μεγάλων 
δεδομένων της 
παραγωγής, να 
προετοιμάσει την 
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πληροφορίες 
προϊόντος από 
προσφορές μέσων (π.χ. 
πύλες κατασκευαστή) 
χρησιμοποιώντας 
στρατηγικές 
αναζήτησης. 

συλλογής 
δεδομένων. 

επεξεργασία και 
να τα αξιολογήσει 
με κατάλληλους 
αλγόριθμους και 
να λάβει 
προληπτικά μέτρα 
συντήρησης. EQF 
5-6 

3. 
Λειτουργία και 
παρακολούθησ
η Cyberphysical 
Systems (CPS) 

Είναι σε θέση να εφαρμόσει 
προϊόντα λογισμικού 
σχεδιασμού παραγωγής (ERP) 
για συγκεκριμένη βιομηχανία 
προκειμένου να εκτελέσει 
επεξεργασία παραγγελιών στη 
μονάδα παραγωγής. 
  
Εξασφαλίζει την προστασία των 
δεδομένων εφαρμόζοντας τα 
υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας. 

Αυτός / αυτή είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει τα προϊόντα 
λογισμικού ειδικά για τη βιομηχανία 
προϊόντων λογισμικού σχεδιασμού 
παραγωγής (ERP) για να 
παρακολουθεί τη διαδικασία 
παραγωγής. 
  
Είναι σε θέση να εφαρμόσει 
λογισμικό οπτικοποίησης για την 
παρακολούθηση δεδομένων 
διεργασίας. 

Είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσει τα 
προϊόντα λογισμικού 
σχεδιασμού 
παραγωγής (ERP) για 
τη βιομηχανία για να 
βελτιστοποιήσει τη 
διαδικασία παραγωγής 
στο χώρο εργασίας. 
  
Είναι σε θέση να 
βελτιστοποιήσει την 
ενεργειακή απόδοση 
των συστημάτων CPS. 

  Είναι σε θέση να 
επιλέξει σχετικές 
παραμέτρους για 
μεταφορά στο 
σύστημα ERP, έτσι 
ώστε οι 
διαδικασίες να 
μπορούν να 
παρακολουθούντ
αι και να 
βελτιστοποιούντα
ι. 
EQF 5/6 
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Παρακολουθεί τα μέτρα 
για την ασφάλεια των 
δεδομένων χρησιμοποιώντας τα 
υπάρχοντα εφεδρικά 
συστήματα. 

Είναι σε θέση να εντοπίσει και να 
αναλύσει πηγές σφαλμάτων σε 
συστήματα CPS. 

    

    Εξασφαλίζει τη λειτουργία ενός 
δικτυωμένο σύστημα 
χρησιμοποιώντας αυτόνομα ή 
προσαρμοστικά εξαρτήματα και 
συστήματα. 

    

4. 
Σχεδιασμός 
Κυβερνητικών 
Συστημάτων 
(CPS) 

Είναι σε θέση να προετοιμάσει 
και να εφαρμόσει 
παραδειγματικά τρισδιάστατα 
σχέδια για ταχεία δημιουργία 
πρωτοτύπων. 
  
Είναι σε θέση να χρησιμοποιεί 
δικτυακά συστήματα 
σχεδιασμού και διαχείρισης 
προϊόντων από κινητές 
συσκευές. 

Αυτός / αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιήσει μεθόδους για τη 
μοντελοποίηση εξαρτημάτων του 
εξοπλισμού (π.χ. γρήγορο 
πρωτότυπο). 
  
Είναι σε θέση να επιλέξει και να 
επεξεργαστεί δεδομένα πελατών και 
επεξεργασίας σε συστήματα ERP. 

Είναι σε θέση να 
χρησιμοποιεί 
προσομοίωση 
υπολογιστή και 
εικονικές 
αναπαραστάσεις (π.χ. 
VR, AR) πραγματικών 
συστημάτων CPS για 
σχεδιασμό. 
  
Θεωρεί νομικές και 
εσωτερικές απαιτήσεις 
για ενεργειακή 

Είναι σε θέση να 
εφαρμόζει και να 
διαμορφώνει 
συστήματα ERP. 

Είναι σε θέση να 
αναπτύξει 
διαδικασίες 
συνεργασίας 
μεταξύ 
παραγωγής και 
λογικής. EQF 5/6 
  
Είναι σε θέση να 
εφαρμόσει τις 
αυξημένες 
απαιτήσεις 
ασφάλειας κατά 
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απόδοση και 
προστασία του 
περιβάλλοντος. 

την ανάπτυξη 
διαδραστικών 
συνεργατικών 
συστημάτων CPS 
(π.χ. Cobots). 

5. Είναι σε θέση να προσαρμόσει 
το 

Είναι σε θέση να συνεργαστεί Είναι σε θέση να 
προσαρμοστεί 

Είναι σε θέση   

Οργάνωση του διαδικασία εργασίας για 
αλλαγή 

συνεργάζονται με τις διάφορες 
παραγωγές 

η διαδικασία 
εργασίας για 

βελτιστοποίηση της 
αποτελεσματικότητ
ας- 

διαδικασίες 
εργασίας 

διαδικασίες παραγωγής. μονάδες επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων εντός της 

αλλαγή της 
παραγωγής 

cy της παραγωγής 

σε 
συνδεδεμένο 

  αλυσίδα διαδικασίας. διαδικασίες. επεξεργάζομαι, 
διαδικασία. 

αλυσίδες 
διαδικασίας 
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ARRANGEmyICTC Αναφορά καριέρας: T 071 

Σκοπός αυτοαξιολόγησης δεξιοτήτων 

Αυτή η αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να επανεξετάσετε 
τη δική σας αντίληψη για τις μαλακές και τεχνικές δεξιότητές σας στη διαχείριση έργων, στο 
πλαίσιο της οργάνωσής σας. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε αυτήν την αυτοαξιολόγηση για να σας βοηθήσουμε να βελτιώσετε: 

στ) Μπορεί να σας βοηθήσει να ορίσετε αυτές τις δεξιότητες που πιστεύετε ότι θα έχουν 
μεγαλύτερη αξία για την τρέχουσα θέση σας                             

ζ) Μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της εστίασης στο κατά πόσον ο τρέχων οργανισμός σας 
υποστηρίζει τα κενά των δεξιοτήτων σας                            

η) Μπορεί να βοηθήσει τους ηγέτες του έργου να προσφέρουν έναν τρόπο στα μέλη της 
ομάδας τους να καθορίσουν τομείς δύναμης και αδυναμίας για ευκαιρίες ανάπτυξης.                           

Συνιστάται να κάνετε αυτό το τεστ δεξιοτήτων σε τακτική βάση για να μετρήσετε τη βελτίωση 
και να εντοπίσετε νέους τομείς ανάπτυξης. 

Αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων 

Ποιο σύνολο δεξιοτήτων χρησιμοποιείτε περισσότερο στο ρόλο σας; [Διάλεξε ένα] 

6. Τεχνικές δεξιότητες (π.χ. πώς να δημιουργείτε έργα μέσα σε ένα εργαλείο λογισμικού · 
υπολογισμός της κερδισμένης αξίας)                             

7. Soft Skills (επίλυση θεμάτων · επικοινωνία με μέλη της ομάδας και ενδιαφερόμενους)                             

8. Και τα δύο εξίσου                             

Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο ικανοτήτων σας με τις ακόλουθες τεχνικές δεξιότητες; 
Ένα υψηλό επίπεδο δείχνει ότι έχετε υψηλή εκπαίδευση ή εμπιστοσύνη στις ικανότητές σας, 
ενώ κανένα δεν δείχνει ότι δεν έχετε δεξιότητα ή εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα. 

  Κανένας Χαμηλός Μέση τιμή Ανω του 
μέσω όρου 

Υψηλός 

Χρονοδρομο
λόγηση 

          

Διαχείριση 
κινδύνου 

          

Εκτίμηση           

Διαχείριση 
εργασιών 
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Προϋπολογισ
μός 

          

Ανάλυση 
δεδομένων 

          

Στρατηγικό 
σχεδιασμό 

          

  

Πώς θα αξιολογούσατε το επίπεδο ικανοτήτων σας με τις ακόλουθες soft skills; Ένα υψηλό 
επίπεδο δείχνει ότι έχετε υψηλή εκπαίδευση ή εμπιστοσύνη στις ικανότητές σας, ενώ κανένα 
δεν δείχνει ότι δεν έχετε δεξιότητα ή εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα. 

  

  Κανένας Χαμηλός Μέση 
τιμή 

Ανω του 
μέσω 
όρου 

Υψηλός 

Επικοινωνία           

Επίλυση 
προβλήματος 

          

Κριτική σκέψη           

Λήψη αποφάσης           

Διαχείριση χρόνου           

ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΟΥΛΕΙΑ           
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ARRANGEmyICTC Αναφορά σταδιοδρομίας: T 093 
  

Τρόπος να κάνετε Ανάλυση κενών δεξιοτήτων 
Χρησιμοποιώντας το Excel, ή ακόμα και χαρτί αυτή η μέθοδος ανάλυσης χάσματος 
δεξιοτήτων θα μας δώσει αποτελέσματα με δυνατότητα δράσης για τη βελτίωση της 
επιχείρησής μας . 
Υπάρχει μια καυτή συζήτηση σε μακροοικονομικό επίπεδο εάν υπάρχει πραγματικά ένα 
χάσμα δεξιοτήτων - ένα χάσμα μεταξύ των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εργοδότες και 
αυτών που οι εργαζόμενοι έχουν να προσφέρουν - ή όχι. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν 
υπαρχει. Άλλοι υποστηρίζουν ότι υπάρχει όχι μόνο, υπάρχει αλλά γίνεται και χειρότερο.  
Ως Εκπαιδευτής διευθυντής ή εταιρικός εκπαιδευτής, όμως, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για 
το μακροοικονομικό επίπεδο. Μας ενδιαφέρει η πορεία μας. Ίσως θα πρέπει να διορθώσετε 
ένα σημαντικό χάσμα των δεξιοτήτων αμέσως για να ανταγωνιστούμε ή ίσως εμείς απλά 
θέλετε να μάθετε πώς να δώσετε προτεραιότητα μιας κατάρτιση, είτε τον τρόπο πληρώνει 
για να κάνει μια ανάλυση των ελλείψεων δεξιοτήτων. 
Θα εξηγήσουμε τι είναι μια ανάλυση ελλείψεων δεξιοτήτων, στη συνέχεια, θα δείξουμε πως 
να το κάνουμε αυτοαξιολόφηση. (Χρησιμοποιώντας το δωρεάν, downloadable Excel 
προσθέτει ένα σημαντικό βήμα που σχετίζεται την ικανότητα για πιο άμεσα αποτελέσματα 
από άλλες μεθόδους.) 
Τι είναι μια ανάλυση χάσματος δεξιοτήτων; 
Η ανάλυση χάσματος δεξιοτήτων είναι ένα εργαλείο για τον προσδιορισμό των κενών μεταξύ 
των δεξιοτήτων που έχουν οι εργαζόμενοί μας σήμερα και των δεξιοτήτων που χρειάζονται 
για την Επιχείρησή μας για την επίτευξη των στόχων της. Η τακτική ανάλυση του χάσματος 
δεξιοτήτων μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή μας με διάφορους τρόπους: 
• Μας βοηθά να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον προϋπολογισμό για την εκπαίδευση. Σε μια 
εποχή που οι εταιρείες ξοδεύουν περισσότερα από $1,200 ανά εργαζόμενο για την 
κατάρτιση, κάνοντας μια ανάλυση χάσματος δεξιοτήτων μπορεί να μας πει το που θα πρέπει 
να δωθεί προτεραιότητα ώστε οι δαπάνες κατάρτιση να έχουν καλύτερα αποτελέσματα.                         

 

• Βελτιώνει την προσοχή των μαθητών και τη διατήρηση των εργαζομένων και τις 
προσπάθειες παραγωγικότητας. Σύμφωνα με έρευνα του LinkedIn, το 94% των εργαζομένων 
θα μείνουν σε μια εταιρεία περισσότερο αν απλά επενδύσει βοηθώντας τους να μάθουν. 
Μια ανάλυση χάσματος δεξιοτήτων μπορεί να σηματοδοτήσει την αρχή αυτής της 
επένδυσης, ενώ δίνει στους εργαζόμενους δεξιότητες που χρειάζονται για να έχουν 
καλύτερη απόδοση στο ρόλο τους.                          
• Προετοιμάζει τις Επιχειρήσεις και την Ακαδημία για μεγάλες αλλαγές. Παραμένοντας 
μπροστά στις σημαντικές δεξιότητες που πρέπει να έχει η Επιχείρηση για να επιβιώσει - είτε 
αναπτύσσει το Al είτε αναλύει δεδομένα - θα διασφαλίσει ότι όταν προσπαθήσουμε δε θα 
είναι πολύ αργά και οι ανταγωνιστές μας έχουν ήδη προσαρμοστεί. 

• Ενημερώνει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική πρόσληψης των επιχειρήσεων. Ότι δεξιότητες 
δεν μπορεί να αναπτύξει εσωτερικά η Επιχείρηση, οπότε η Επιχείρηση πρέπει να προσλάβει 
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εξωτερικά ή να συζητά με την ακαδημία σχετικά με νέο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης. Μια 
ανάλυση χάσματος δεξιοτήτων μπορεί να μας βοηθήσει να ενημερώσουμε αυτές τις 
περιγραφές θέσεων εργασίας και τις απαιτήσεις δεξιοτήτων, επομένως η ανάλυση χάσματος 
δεξιοτήτων φέρνει τους κατάλληλους ανθρώπους στην Επιχείρηση.                          

  
Μια ανάλυση χάσματος δεξιοτήτων μπορεί να κλιμακωθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις 
ανάγκες, ανάλογα με τους διαθέσιμους πόρους και τις ανάγκες. Μπορούμε να εκτελέσουμε 
ένα σε ολόκληρη την Επιχείρηση, ένα σε ενιαίο τμήμα, έναν μεμονωμένο εργαζόμενο, ένα 
ταλέντο. 

Ανάλυση κενού δεξιοτήτων σε 5 βήματα 
Η μέθοδος ανάλυσης χάσματος δεξιοτήτων μας είναι παρόμοια με πολλές άλλες μεθόδους 
εκεί έξω, αλλά με μια κρίσιμη διαφορά που πιστεύουμε ότι προσφέρει πιο δραστικά 
αποτελέσματα. 
Αν και το κάνουμε αυτό στο Microsoft Excel για την αυτοματοποίηση ορισμένων 
μαθηματικών, δεν απαιτείται. Μπορείτε να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία με στυλό και 
χαρτί. Για λόγους απλούστευσης, γίνεται εκτέλεση αυτής της ανάλυσης σε όλη την ομάδα ή 
τμήμα, και όχι ενός ατόμου. 
  

Βήμα Δραστηριότητες 

1 Προσδιορίστε τις ανάγκες δεξιοτήτων της ομάδας που αναλύουμε 
Το πρώτο βήμα με οποιαδήποτε ανάλυση του χάσματος δεξιοτήτων είναι να 
συναντηθούμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη της ομάδας που αναλύουμε - πιθανότατα 
ένας επικεφαλής τμήματος ή επικεφαλής ομάδας - για να καταλάβουμε τις δεξιότητες 
που πρέπει να πετύχει η ομάδα. Οι δεξιότητες στις οποίες αποφασίζουμε μπορούν να 
προέρχονται από διάφορες πηγές. Θα μπορούσαμε να ελέγξουμε τις περιγραφές 
εργασίας ή τη δήλωση αποστολής της Επιχείρησης. Θα μπορούσαμε να αναλύσουμε 
τις τάσεις του κλάδου ή τα σχόλια των πελατών. Δεν έχει σημασία αν είναι soft skills 
(π.χ. συναισθηματική νοημοσύνη) ή σκληρές δεξιότητες (π.χ. προγραμματισμός Al). 
Το σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι τώρα δεν είναι η ώρα να 
αξιολογήσετε ποιες δεξιότητες κάνει ή δεν έχει αυτή η ομάδα. Είναι ακριβώς αυτό που 
χρειάζεται για να ευδοκιμήσει μακροπρόθεσμα. Μόλις φτάσουμε σε 5 έως 10 
δεξιότητες που θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα, μπορούμε να προχωρήσουμε στο 
επόμενο βήμα. 

2 Κατεβάστε το πρότυπο ανάλυσης κενών δεξιοτήτων MS Excel 

T095_skills-gap-analysis-template.xlsx να βρεθεί στο αρχείο αρχείων ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
Τα υπόλοιπα βήματα που ακολουθούν θα αξιοποιήσουν αυτό το πρότυπο Excel. 

3 
Βαθμολογήστε τη σημασία κάθε ικανότητας που προσδιορίσαμε 
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Ενώ κάθε μέθοδος ανάλυσης χάσματος δεξιοτήτων εκεί έξω αφορά παράγοντες της  
ικανότητας των εργαζομένων σχετικά με τις διαφορετικές δεξιότητες, καμία από αυτές 
δεν επηρεάζει την προτεραιότητα των δεξιοτήτων. Τι σημασία έχει εάν ένας υπάλληλος 
δεν διαθέτει δεξιότητες εάν είναι σχετικά χαμηλή προτεραιότητα για το τμήμα; 
Αντίθετα, ποιο κενό είναι πραγματικά μεγάλη υπόθεση επειδή αυτή η ικανότητα είναι 
ύψιστης σημασίας για την επιτυχία της εταιρείας; Εκεί παίζει σημαντικό ρόλο αυτό το 
βήμα. 
Όταν θα ανοίξετε το αρχείο Excel, εμείς θα δούμε αυτό στην πρώτη καρτέλα: 

 
Βαθμολογία σπουδαιότητας δεξιοτήτων σε ανάλυση κενού δεξιοτήτων 
Πάρτε τις δεξιότητες που προσδιορίσαμε στο πρώτο βήμα και προσθέστε τις στην 
ενότητα "Όνομα δεξιοτήτων:" Στη συνέχεια, στην ενότητα "Σημασία δεξιοτήτων". 
Βαθμολογήστε κάθε δεξιότητα σε κλίμακα από 1 έως 5, με το 5 να είναι η πιο σημαντική 
ικανότητα για την ομάδα ή το τμήμα και 1 ως το λιγότερο σημαντικό. 
Σκεφτείτε προσεκτικά και κατατάξετε τις δεξιότητες σε χαρτί πρώτα αν χρειάζεται. Αν 
μπορούμε να καταλήξουμε σε μια δέσμη των 4s και Ss, εμείς δεν κάνουμε αυτό το βήμα 
δεξιά. Στην ιδανική περίπτωση, θα πρέπει να καταλήξουμε σε βαθμολογίες 
σπουδαιότητας σε ολόκληρη την κλίμακα. Το τελικό μας αποτέλεσμα θα μοιάζει με 
αυτό: 
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Ένα τελικό παράδειγμα αξιολόγησης δεξιοτήτων αξιολόγησης σε ανάλυση κενού 
δεξιοτήτων  Από τη στιγμή που γίνει αυτό, να προχωρήσουμε στο δεύτερο καρτέλα στο 
υπολογιστικό φύλλο: «βαθμολόγηση δεξιοτήτων: 

4 Βαθμολογήστε την ικανότητα κάθε υπαλλήλου για κάθε δεξιότητα 
Αυτό το βήμα είναι η ουσία της ανάλυσης, όπου θα «Θα εκτιμηθεί η ικανότητα του 
κάθε εργαζομένου για τις δεξιότητες». 
Όπου λέει "[Όνομα ομάδας / τμήματος]", προσθέστε την ομάδα ή το τμήμα που 
αναλύουμε και, στη συνέχεια, προσθέστε τους υπαλλήλους σε αυτήν την ομάδα ή 
τμήμα τον ένα κάτω από τον άλλο για κάθε σειρά. Θα «ll παρατηρήσετε τις δεξιότητες 
που είχαν εγγραφεί στον τελευταίο στάδιο έχουν ήδη συμπληρωθεί σε ξεχωριστές 
στήλες σε αυτήν την καρτέλα. Για κάθε δεξιότητα, αξιολογήστε κάθε εργαζόμενο σε 
κλίμακα από 1 έως 5: 1 που σημαίνει ότι έχουν ήδη κατακτήσει αυτήν την ικανότητα 
και 5 που σημαίνει ότι δεν έχουν αυτήν την ικανότητα καθόλου. Αυτό μπορεί να 
ακούγεται ανάποδο, αλλά και πάλι, προσπαθούμε να μετρήσουμε ένα κενό. Όσο 
υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο πιο σοβαρό είναι το κενό. 
Μπορούμε να βρούμε βαθμολογίες ικανότητας χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές: 
• Κριτικές απόδοσης                          

• Αξιολογήσεις και δοκιμές δεξιοτήτων                         

• Έρευνες και συνεντεύξεις                         

Όποιες κι αν είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε, το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να 
μοιάζει με αυτό: 
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Ένα τελικό παράδειγμα αξιολόγησης ικανοτήτων εργαζομένων σε ανάλυση κενού 
δεξιοτήτων 
Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε πού είναι τα κενά μας. Μεταβείτε στην τελευταία καρτέλα 
στο υπολογιστικό φύλλο: "Αποτελέσματα: ' 
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5 Ανάλυση Αποτελεσμάτων 
Η καρτέλα "Αποτελέσματα" θα μοιάζει με αυτό: 

 
Ένα παράδειγμα των αποτελεσμάτων από μια ανάλυση χάσματος δεξιοτήτων 
Οι αριθμοί σε κάθε κελί όπου ένας υπάλληλος και ένα τέμνον ικανότητας 
δημιουργούνται πολλαπλασιάζοντας τη σημασία δεξιοτήτων στην πρώτη καρτέλα με 
την βαθμολογία ικανότητας δεξιοτήτων στη δεύτερη καρτέλα. Όσο μεγαλύτερος είναι 
ο αριθμός, τόσο μεγαλύτερο είναι το χάσμα δεξιοτήτων. Ή, για τους οπτικούς 
ανθρώπους: το κόκκινο είναι κακό, το πράσινο είναι καλό. 
Το «Gap Σύνολο» γραμμή στα ποσά κάτω προς τα πάνω την έλλειψη δεξιοτήτων για 
μας όλη την ομάδα. Στο παραπάνω παράδειγμα, μπορούμε να δούμε την ηγεσία (315) 
και ο ψηφιακός γραμματισμός (300) αντιπροσωπεύουν τα μεγαλύτερα κενά 
δεξιοτήτων. Σημειώστε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη βαθμολογήθηκε ως πιο 
σημαντική από την ψηφιακή παιδεία νωρίτερα (5 έναντι 4), αλλά η μέση βαθμολογία 
ικανότητας για τον ψηφιακό γραμματισμό σε αυτήν την ομάδα είναι πολύ χαμηλότερη 
από εκείνη για τη συναισθηματική νοημοσύνη, γι 'αυτό ο ψηφιακός γραμματισμός 
αντιπροσωπεύει ένα μεγαλύτερο κενό. 
Η στήλη "Σύνολο χάσματος", από την άλλη πλευρά, συνοψίζει τα κενά για κάθε 
εργαζόμενο. Στο παραπάνω παράδειγμα, μπορούμε να δούμε το Vision (117), το War 
Machine (114) και το Loki (113) χρειάζονται την περισσότερη δουλειά. 
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ARRANGEmyICTC Αναφορά καριέρας: T13 1 

Ψηφιακές ικανότητες - Πλέγμα αυτοαξιολόγησης 

  Βασικός χρήστης Ανεξάρτητος χρήστης Εξειδικευμένος χρήστης 

  
 

  
Επεξεργασία 
πληροφορίας 

Μπορώ να αναζητήσω πληροφορίες online χρησιμοποιώντας 
μια μηχανή αναζήτησης. Ξέρω ότι δεν είναι όλες οι διαδικτυακές 
πληροφορίες αξιόπιστες. 
Μπορώ να αποθηκεύσω ή να αποθηκεύσω αρχεία ή 
περιεχόμενο (π.χ. κείμενο, εικόνες, μουσική, βίντεο, 
ιστοσελίδες) και να τα ανακτήσω μόλις αποθηκευτώ ή 
αποθηκευτεί. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω διαφορετικές 
μηχανές αναζήτησης για να βρω 
πληροφορίες. Χρησιμοποιώ κάποια 
φίλτρα κατά την αναζήτηση (π.χ. 
αναζήτηση μόνο εικόνων, βίντεο, χαρτών). 
Συγκρίνω διαφορετικές πηγές για να 
αξιολογήσω την αξιοπιστία των 
πληροφοριών που βρίσκω. 
Κατατάσσω τις πληροφορίες με μεθοδικό 
τρόπο χρησιμοποιώντας αρχεία και 
φακέλους για να τα εντοπίσω ευκολότερα. 
Κάνω αντίγραφα ασφαλείας των 
πληροφοριών ή των αρχείων που έχω 
αποθηκεύσει. 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω προηγμένες 
στρατηγικές αναζήτησης (π.χ. 
χρησιμοποιώντας τελεστές αναζήτησης) 
για να βρω αξιόπιστες πληροφορίες στο 
Διαδίκτυο. Μπορώ να χρησιμοποιήσω 
τροφοδοσίες ιστού (όπως το RSS) για 
ενημέρωση με περιεχόμενο που με 
ενδιαφέρει. 
Μπορώ να αξιολογήσω την εγκυρότητα 
και την αξιοπιστία των πληροφοριών 
χρησιμοποιώντας μια σειρά κριτηρίων. 
Έχω επίγνωση των νέων εξελίξεων στην 
αναζήτηση πληροφοριών, την 
αποθήκευση και την ανάκτηση. 
Μπορώ να αποθηκεύσω πληροφορίες 
που βρίσκονται στο Διαδίκτυο σε 
διάφορες μορφές. Μπορώ να 
χρησιμοποιήσω το cloud σε υπηρεσίες 
αποθήκευσης σχηματισμού. 
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Επικοινωνία 

Μπορώ να επικοινωνήσω με άλλους χρησιμοποιώντας κινητό 
τηλέφωνο, φωνή μέσω IP (π.χ. Skype) μέσω e-mail ή συνομιλίας 
- χρησιμοποιώντας βασικές δυνατότητες (π.χ. φωνητικά 
μηνύματα, SMS, αποστολή και λήψη e-mail, ανταλλαγή 
κειμένου). 
Μπορώ να μοιραστώ αρχεία και περιεχόμενο χρησιμοποιώντας 
απλά εργαλεία. 
Ξέρω ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω ψηφιακές τεχνολογίες για να 
αλληλεπιδράσω με υπηρεσίες (ως κυβερνήσεις, τράπεζες, 
νοσοκομεία). 
Γνωρίζω ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακά 
εργαλεία συνεργασίας. 
Γνωρίζω ότι κατά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ισχύουν 
ορισμένοι κανόνες επικοινωνίας (π.χ. όταν σχολιάζω, 
μοιράζομαι προσωπικά στοιχεία). 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω προηγμένες 
δυνατότητες πολλών εργαλείων 
επικοινωνίας (π.χ. χρήση φωνής μέσω IP 
και κοινή χρήση αρχείων). 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω εργαλεία 
συνεργασίας και να συνεισφέρω π.χ. σε 
κοινόχρηστα έγγραφα / αρχεία που έχει 
δημιουργήσει κάποιος άλλος. 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω ορισμένες 
δυνατότητες των διαδικτυακών 
υπηρεσιών (π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, 
ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, 
ηλεκτρονικές αγορές). 
Διαβιβάζω ή μοιράζομαι γνώσεις με 
άλλους στο Διαδίκτυο (π.χ. μέσω 
εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης ή σε 
διαδικτυακές κοινότητες). 
Γνωρίζω και χρησιμοποιώ τους κανόνες 
της διαδικτυακής επικοινωνίας 
("netiquette"). 

Χρησιμοποιώ ενεργά ένα ευρύ φάσμα 
εργαλείων επικοινωνίας (e-mail, chat, 
SMS, instant messaging, blogs, micro-
blogs, social network) για διαδικτυακή 
επικοινωνία. 
Μπορώ να δημιουργήσω και να 
διαχειριστώ περιεχόμενο με εργαλεία 
συνεργασίας (π.χ. ηλεκτρονικά 
ημερολόγια, συστήματα διαχείρισης 
έργων, διαδικτυακές δοκιμές, 
ηλεκτρονικά υπολογιστικά φύλλα). 
Συμμετέχω ενεργά σε διαδικτυακούς 
χώρους και χρησιμοποιώ πολλές 
διαδικτυακές υπηρεσίες (π.χ. δημόσιες 
υπηρεσίες, ηλεκτρονικές τραπεζικές 
συναλλαγές, ηλεκτρονικές αγορές). 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω προηγμένες 
δυνατότητες εργαλείων επικοινωνίας 
(π.χ. τηλεδιάσκεψη, κοινή χρήση 
δεδομένων, κοινή χρήση εφαρμογών). 
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Δημιουργία 
Περιεχομένο
υ 
 

Μπορώ να παράγω απλό ψηφιακό περιεχόμενο (π.χ. κείμενο, 
πίνακες, εικόνες, αρχεία ήχου) σε τουλάχιστον μία μορφή 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. 
Μπορώ να κάνω βασική επεξεργασία σε περιεχόμενο που 
παράγεται από άλλους. Γνωρίζω ότι το περιεχόμενο μπορεί να 
καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα. 
Μπορώ να εφαρμόσω και να τροποποιήσω απλές λειτουργίες 
και ρυθμίσεις λογισμικού και εφαρμογών που χρησιμοποιώ (π.χ. 
αλλαγή προεπιλεγμένων ρυθμίσεων). 

Μπορώ να παράγω σύνθετο ψηφιακό 
περιεχόμενο σε διαφορετικές μορφές (π.χ. 
κείμενο, πίνακες, εικόνες, αρχεία ήχου). 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω εργαλεία / 
συντάκτες για τη δημιουργία ιστοσελίδας 
ή ιστολογίου χρησιμοποιώντας πρότυπα 
(π.χ. WordPress). 
Μπορώ να εφαρμόσω βασική 
μορφοποίηση (π.χ. εισαγωγή 
υποσημειώσεων, γραφημάτων, πινάκων) 
στο περιεχόμενο που έχω δημιουργήσει 
εγώ ή άλλοι . 
Ξέρω πώς να αναφέρω και να 
επαναχρησιμοποιήσω περιεχόμενο που 
καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα. 
Γνωρίζω τα βασικά μιας γλώσσας 
προγραμματισμού. 

Ι μπορεί να παράγει ή να τροποποιήσει 
σύμπλοκο, το περιεχόμενο των 
πολυμέσων σε διαφορετικές μορφές, 
χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από 
ψηφιακές πλατφόρμες, εργαλεία και 
περιβάλλοντα. Μπορώ να δημιουργήσω 
έναν ιστότοπο χρησιμοποιώντας μια 
γλώσσα προγραμματισμού . 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω προηγμένες 
λειτουργίες μορφοποίησης 
διαφορετικών εργαλείων (π.χ. 
συγχώνευση αλληλογραφίας, 
συγχώνευση εγγράφων διαφορετικών 
μορφών, χρησιμοποιώντας σύνθετους 
τύπους, μακροεντολές). 
Ξέρω πώς να εφαρμόσω άδειες και 
πνευματικά δικαιώματα. 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω πολλές 
γλώσσες προγραμματισμού. Ξέρω πώς 
να σχεδιάζω, να δημιουργώ και να 
τροποποιώ βάσεις δεδομένων με ένα 
εργαλείο υπολογιστή. 
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Ασφάλεια 

Μπορώ να κάνω βασικά μέτρα για την προστασία των συσκευών 
μου (π.χ. χρήση αντι-ιών και κωδικών πρόσβασης). Γνωρίζω ότι 
δεν είναι όλες οι διαδικτυακές πληροφορίες αξιόπιστες. 
Γνωρίζω ότι τα διαπιστευτήριά μου (όνομα χρήστη και κωδικός 
πρόσβασης) μπορεί να κλαπεί. Ξέρω ότι δεν πρέπει να 
αποκαλύπτω ιδιωτικές πληροφορίες στο Διαδίκτυο. 
Γνωρίζω ότι η υπερβολική χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας 
μπορεί να επηρεάσει την υγεία μου. Λαμβάνω βασικά μέτρα για 
εξοικονόμηση ενέργειας. 

Έχω εγκαταστήσει προγράμματα 
ασφαλείας στις συσκευές που 
χρησιμοποιώ για πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
(π.χ. antivirus, firewall). Τρέχω αυτά τα 
προγράμματα σε τακτική βάση και τα 
ενημερώνω τακτικά. 
Χρησιμοποιώ διαφορετικούς κωδικούς 
πρόσβασης για πρόσβαση σε εξοπλισμό, 
συσκευές και ψηφιακές υπηρεσίες και 
τους τροποποιώ σε περιοδική βάση. 
Μπορώ να αναγνωρίσω τους ιστότοπους ή 
τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για 
απάτη. Μπορώ να αναγνωρίσω ένα 
ηλεκτρονικό μήνυμα ηλεκτρονικού 
ψαρέματος (phishing). 
Μπορώ να διαμορφώσω την ηλεκτρονική 
μου ψηφιακή ταυτότητα και να 
παρακολουθώ το ψηφιακό μου 
αποτύπωμα. 
Κατανοώ τους κινδύνους για την υγεία που 
σχετίζονται με τη χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας (π.χ. εργονομία, κίνδυνος 
εθισμού). 
Κατανοώ τις θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις της τεχνολογίας στο 
περιβάλλον. 

Ελέγχω συχνά τη διαμόρφωση 
ασφαλείας και τα συστήματα των 
συσκευών μου ή / και των εφαρμογών 
που χρησιμοποιώ. 
Ξέρω πώς να αντιδράσω εάν ο 
υπολογιστής μου έχει μολυνθεί από ιό. 
Μπορώ να διαμορφώσω ή να 
τροποποιήσω τις ρυθμίσεις τείχους 
προστασίας και ασφάλειας των 
ψηφιακών συσκευών μου. 
Ξέρω πώς να κρυπτογραφώ μηνύματα ή 
αρχεία. Μπορώ να εφαρμόσω φίλτρα σε 
ανεπιθύμητα μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
Για να αποφύγω προβλήματα υγείας 
(σωματικά και ψυχολογικά), κάνω 
εύλογη χρήση της τεχνολογίας 
πληροφοριών και επικοινωνιών. 
Έχω ενημερωμένη στάση σχετικά με τον 
αντίκτυπο των ψηφιακών τεχνολογιών 
στην καθημερινή ζωή, την online 
κατανάλωση και το περιβάλλον. 
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Πρόβλημα 
επίλυση 

Μπορώ να βρω υποστήριξη και βοήθεια όταν παρουσιαστεί ένα 
τεχνικό πρόβλημα ή όταν χρησιμοποιώ μια νέα συσκευή, 
πρόγραμμα ή εφαρμογή. 
Ξέρω πώς να λύσω ορισμένα προβλήματα ρουτίνας (π.χ. 
κλείσιμο προγράμματος, επανεκκίνηση υπολογιστή, 
επανεγκατάσταση / ενημέρωση προγράμματος, έλεγχος 
σύνδεσης στο Διαδίκτυο). 
Γνωρίζω ότι τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να με βοηθήσουν 
στην επίλυση προβλημάτων. Γνωρίζω επίσης ότι έχουν τους 
περιορισμούς τους. 
Όταν αντιμετωπίζω ένα τεχνολογικό ή μη τεχνολογικό 
πρόβλημα, μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ψηφιακά εργαλεία που 
γνωρίζω για να το λύσω. 
Γνωρίζω ότι πρέπει να ενημερώνω τακτικά τις ψηφιακές μου 
δεξιότητες. 

Μπορώ να λύσω τα περισσότερα από τα 
πιο συχνά προβλήματα που προκύπτουν 
όταν χρησιμοποιώ ψηφιακές τεχνολογίες. 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω ψηφιακές 
τεχνολογίες για την επίλυση (μη τεχνικών) 
προβλημάτων. Μπορώ να επιλέξω ένα 
ψηφιακό εργαλείο που ταιριάζει στις 
ανάγκες μου και να αξιολογήσω την 
αποτελεσματικότητά του. 
Μπορώ να λύσω τεχνολογικά προβλήματα 
εξερευνώντας τις ρυθμίσεις και τις 
επιλογές προγραμμάτων ή εργαλείων. 
Ενημερώνω τακτικά τις ψηφιακές μου 
δεξιότητες. Γνωρίζω τα όριά μου και 
προσπαθώ να γεμίσω τα κενά μου. 

Μπορώ να λύσω σχεδόν όλα τα 
προβλήματα που προκύπτουν όταν 
χρησιμοποιώ ψηφιακή τεχνολογία. 
Μπορώ να επιλέξω το κατάλληλο 
εργαλείο, συσκευή, εφαρμογή, 
λογισμικό ή υπηρεσία για την επίλυση 
(μη τεχνικών) προβλημάτων. 
Γνωρίζω νέες τεχνολογικές εξελίξεις. 
Καταλαβαίνω πώς λειτουργούν τα νέα 
εργαλεία. 
Ενημερώνω συχνά τις ψηφιακές μου 
δεξιότητες. 
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 ARRANGEmyICTC Αναφορά καριέρα :   T139 

Πρότυπο έξυπνου σχεδίου δράσης 
S - Να είστε συγκεκριμένοι για αυτό που θέλετε να επιτύχετε, μην είστε διφορούμενοι, επικοινωνήστε καθαρά. 
Μ - Βεβαιωθείτε ότι το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμο. Έχετε ένα σαφώς καθορισμένο αποτέλεσμα και βεβαιωθείτε ότι αυτό είναι μετρήσιμο 
(KPIs). 
Α - Βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο. Είναι εφικτό αποτέλεσμα; 
R- Ελέγξτε ότι είναι ρεαλιστικό, πρέπει να είναι δυνατόν λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο, την ικανότητα και τα οικονομικά. 
T- Βεβαιωθείτε ότι είναι χρονικά περιορισμένη. Ορίστε στον εαυτό σας ένα εφικτό χρονικό πλαίσιο, ορίστε προθεσμίες και ορόσημα για να 
ελέγξετε την πρόοδό σας. 

Δράση Ειδικός Μετρητός Κατάλληλος Ρεαλιστικός χρόνος Υπεύθυνος  
προσωπικού 

Κατάσταση 

1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               
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 ARRANGEmyICTC Αναφορά καριέρας: T xxx 
Να συμπληρωθεί 
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Προσάρτημα Α - Σύγκριση πλαισίων ψηφιακών δεξιοτήτων 1of4 
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Παράρτημα Α - Σύγκριση πλαισίων ψηφιακών δεξιοτήτων 2 από 4 
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Παράρτημα Α - Σύγκριση πλαισίων ψηφιακών δεξιοτήτων 3 από 4 
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Παράρτημα Α - Σύγκριση πλαισίων ψηφιακών δεξιοτήτων 4 από 4 
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Παράρτημα B - Ψηφιακά μοντέλα εκπαίδευσης 1 από 3 
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Παράρτημα B - Ψηφιακά μοντέλα εκπαίδευσης 2 από 3 
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Παράρτημα Β - Μοντέλα ψηφιακής εκπαίδευσης 3 από 3 
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Παράρτημα Γ - Εργαλεία αξιολόγησης 1 από 1 
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