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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Αφανείς Δεξιότητες

Πώς εμπλέκεται το Iconet;

Οι άνθρωποι αποκτούν ένα πλήθος δεξιοτήτων και
ικανοτήτων μέσω διαδικασιών μη-τυπικής και
άτυπης μάθησης. Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται
όταν αναλαμβάνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις
στην οικογένειά τους, όταν συναντιούνται με φίλους
ή όταν ασχολούνται με αθλήματα, με τη μουσική,
μέσω της εργασίας ή μέσω της εθελοντικής εργασίας.
Οι δεξιότητες αυτές μπορούν να αφορούν την ικανότητα στην ομαδική εργασία, οργανωτικές δεξιότητες,
την προσαρμοστικότητα και την αξιοπιστία του ατόμου. Οι ίδιοι
οι ενδιαφερόμενοι μπορεί
να μην έχουν
αντιληφθεί
τις δεξιότητές
τους.

Το πρόγραμμα Iconet μελετά στρατηγικές για να γίνουν εμφανείς οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί με
μη-τυπικούς ή άτυπους τρόπους, ούτως ώστε να:

Οι αποκτηθείσες δεξιότητες μπορεί
να σχετίζονται άμεσα
με το χώρο της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης. Παρόλα αυτά, αυτές οι δεξιότητες
και ικανότητες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
τρόπο συστηματικό καθώς συνήθως είναι αφανείς.
Το γεγονός αυτό παίρνει μεγαλύτερες διαστάσεις για
τα άτομα από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, για τα οποία η πρόσβαση σε κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ή συμβουλευτικής δεν είναι πάντα εύκολη.
Η πλήρης επίγνωση αυτών των δεξιοτήτων μπορεί να
συμβάλλει άμεσα στην αυτοπεποίθηση, στην αίσθηση
προσωπικής αξίας, στο ενδιαφέρον για εκπαίδευση
και στην απασχολησιμότητα ενός ατόμου. Για έναν
άνεργο, η έλλειψη ειδικά προσαρμοσμένης υποστήριξης για τις προσωπικές δεξιότητες συχνά καταλήγει
σε μια αρνητική αντίληψη των ικανοτήτων και σε
χαμηλή αυτοπεποίθηση. Αυτό συχνά επηρεάζει αρνητικές στάσεις στο ενδεχόμενο μελλοντικής μάθησης.

καταστήσει ικανούς τους άνεργους να κατανοήσουν καλύτερα τις δεξιότητές τους και να
μάθουν πώς να τις χρησιμοποιήσουν στο χώρο
της τυπικής επαγγελμτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης,
δώσει στους εκπαιδευτές μια καλύτερη κατανόηση των δεξιοτήτων, που έχουν αποκτηθεί
εκτός τυπικής μάθησης,
δώσει στους άνεργους καλύτερη πρόσβαση
στην
κατάρτιση και στην απασχόληση στις
επιχειρήσεις,
δώσει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και σε
ιδρύματα κατάρτισης να χρησιμοποιήσουν με
τρόπο συστηματικό αυτές τις δεξιότητες στην
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο,
το ICONET έχει δύο βασικούς στόχους:
Να αναπτύξει μεθόδους
(και εργαλεία) που καθιστούν ορατές (ή/ και
πιστοποιηθούν) τις δεξιότητες που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, δεξιότητες
που αποκτούνται από άνεργους μέσω διαδικασιών μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
Να αναπτύξει στρατηγικές/ μεθόδους/ ιδέες
για τους τρόπους με τους οποίους μπορούν
αυτές οι δεξιότητες να χρησιμοποιηθούν συστηματικά στην επαγγελματική εκπαίδευση

και κατάρτιση (και για την προετοιμασία
για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση).

Εταίροι
DEUTSCHES JUGENDINSTITUT - Γερμανία
http://www.dji.de
Επικοινωνία: Ulrike Richter, urichter@dji.de
P&W PRAXIS UND WISSENSCHAFT PROJEKT GMBH Γερμανία
http://www.pw-projekt.de
Επικοινωνία: Preisner-Kleine Randolph, rp@pw-project.de
CHANCE B - Αυστρία
http://www.chanceb.at/
Επικοινωνία: Birgit Mahrle-Haas, birgit.haas@chanceb.at
Pontydysgu - Ιρλανδία
http://www.pontydysgu.org/
Επικοινωνία: Graham Attwell, graham10@mac.com
IDEC S.A. - Ελλάδα
http://www.idec.gr
Επικοινωνία: George Velegrakis, geov@idec.gr
ΟΒΕΣ - Ελλάδα
http://www.obes.gr/
Επικοινωνία: Αριστείδης Χατζησαββίδης, info@obes.gr
SALFORD UNIVERSITY - Μεγάλη Βρετανία
http://www.salford.ac.uk/
Επικοινωνία: Cristina Mendes da Costa,
C.MendesdaCosta@salford.ac.uk
INSTITUE FOR EDUCATIONAL SCIENCES - Ρουμανία
http://www.ise.ro/
Επικοινωνία: Magda Balica, magda.balica@ise.ro
Universite Ctholique de Lille - Γαλλία
http://www.islv.com.fr/
Επικοινωνία: Emmanuel Jovelin, emmanuel.jovelin@icl-lille.fr
National Administration of Penitentiaries - Ρουμανία
Επικοινωνία: Gabriela Soreanu, gsoreanu@dgp.ro
ACADEMUS - Consultadoria, Formacao e Investigacao,
Lda - Πορτογαλία
http://www.academus.pt
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