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Τι αφορά το έργο ”Διαδικασίες Πιστοποίησης των Διαφορετικών 
Δεξιοτήτων ”?

Το έργο “Διαδικασίες Πιστοποίησης των Διαφορετικών Δεξιοτήτων” 
αφορμά από την ανάγκη δημιουργίας μιας ολοκληρωμένης και καινοτόμας 
μεθοδολογίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Έχει δε  ως στόχο, να προσφέρει 
στα άτομα με αναπηρία  και σε επαγγελματίες,  την δυνατότητα να  
αναπτύξουν ή και να ολοκληρώσουν  υφιστάμενες  διαδικασίες  επικύρωσης 
και πιστοποίησης  προσόντων , στη βάση μιας κοινής προσέγγισης. 

Η προσέγγιση αυτή θα αποτυπωθεί στις καθημερινές δραστηριότητες 
των εμπλεκόμενων οργανισμών, με ορατά αποτελέσματα στην αλλαγή 
της αντίληψης της ευρύτερης κοινότητας για  την αναπηρία και την 
απασχολησιμότητα ή την επιχειρηματικότητα των ατόμων με αναπηρία, σε 
ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους για έξυπνη, βιώσιμη ανάπτυξη 
για όλους.

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του έργου, θα παραχθούν τα ακόλουθα Πνευματικά προϊόντα:

 Συνοπτική Έκδοση “Κατανοώντας την Αναπηρία”. Η Εκδοση 
είναι το αποτέλεσμα έρευνας σε διάφορες μορφές αναπηρίας και των 
χαρακτηριστικών τους, και αποσκοπεί στο να αποτελέσει εκπαιδευτικό 
εργαλείο  για επαγγελματίες που συνεργάζονται με πολίτες  και με εργοδότες.

 Μεθοδολογικός Οδηγός “Εναρμόνιση των Βασικών Δεξιοτήτων  
απόκτησης του Πιστοποιητικού  Διεθνούς Αναγνώρισης  για άτομα 
με Αναπηρία” Ο Οδηγός  θα παρέχει  σε  ενήλικες/τεχνικό προσωπικό στις 
συνεργαζόμενες χώρες του έργου, την δυνατότητα να εργαστούν στον 
τομέα της πιστοποίησης και επικύρωσης των προσόντων, μέσα από μια 
κοινά προσδιορισμένη μεθοδολογία

 Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Υποστήριξης της Αναγνώρισης, 
Επικύρωσης και Πιστοποίησης των Ενηλίκων

Εταίροι 

Το έργο “Διαδικασίες Πιστοποίησης των Διαφορετικών Δεξιοτήτων”  
συντονίζει ο οργανισμός  Epralima (Πορτογαλία) και συμμετέχουν οι φορείς  
Cesur (Ισπανία), E-SENIORS: Initiation des Seniors aux Ntic Association 
(Γαλλία), Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare - sezione di Saviano 
(Ιταλία), DAFNI  ΚΕΚ (Ελλάδα) και το Πανεπιστήμιο  Masaryk  (Δημοκρατία της 
Τσεχίας).

Εναρκτήρια Συνάντηση στην πόλη  Arcos de Valdevez (Πορτογαλία)

Η Εναρκτήρια Συνάντηση των εταίρων, έλαβε χώρα τον Νοέμβριο 2019 στην 
πόλη  Arcos de Valdevez, στην Πορτογαλία. Στη διάρκεια της συνάντησης, οι 
συμμετέχοντες φορείς είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν  θέματα διαχείρισης 
του έργου, να κατανείμουν αρμοδιότητες σε συνάφεια με τα πνευμαιτκά 
προίόντα, και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τον ρόλο του κάθε εταίρου 
στην ανάπτυξη των εργασιών. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν επιπλέον για 
την στρατηγική διάδοσης και τα χρονοδιαγράμματα σε συνδυασμό με τα 
παραγόμενα αποτελέσματα. Η συνάντηση ήταν αρκετά παραγωγική και 
αποτελεσματική.

Επόμενα βήματα

Την παρούσα περίοδο και για τους επόεμνους μήνες, οι εταίροι θα εργαστούν 
για την ανάπτυξη  της συνοπτικής έκδοσης, όπως έχει αναφερθεί, στην οποία 
θα συμπεριληφθούν τα αποτελέσματα των ερευνών στις χώρες των εταίρων.

Επίσης, βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης η ιστοσελίδα του έργου, 
όπως και σχετικό  υλικό διάδοσης διαθέσιμο σε δημόσιο χώρο, όπου θα  
παρουσιάζονται  και θα δημοσιοποιούνται όλες οι πληροφορίες για τρέχοντα 
και μελλοντικά θέματ ατου έργου!

Μείνετε συντονισμένοι!

Επικοινωνήστε μαζί μας


