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ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από τη νεολαία της. 

Ωστόσο, οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες, ενώ η ανεργία 

των νέων, η περιθωριοποίηση και ο κοινωνικός απο-

κλεισμός απειλούν το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Ευρώπης 

για το μέλλον: το ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο των 

νέων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει  «να συνεχίσουν να εργάζο-

νται από κοινού για να βελτιώσουν την απασχολησιμότητά 

των νέων, την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την  

κοινωνική τους ένταξη και συμμετοχή». (Γιούνκερ, E.Ε. 

2015). 

Οι δεξιότητες είναι μία οδός που οδηγεί στην απασχολησιμό-

τητα και την ευημερία. Εντούτοις, τα κενά σε επίπεδο 

δεξιοτήτων και  οι αναντιστοιχίες είναι εντυπωσιακά, το 

40%  των εργοδοτών δεν μπορούν να βρουν άτομα με τις 

δεξιότητες που απαιτούνται, ενώ οι σπουδαστές που 

αποφοιτούν από την ΕΕΚ δεν είναι επαρκώς  προετοιμασμέ-

νοι για να εισέλθουν στην αγορά  εργασίας. 

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ)  αναγνω-

ρίζεται ότι καλλιεργεί εξειδικευμένες και  «εγκάρσιες» 

δεξιότητες, και διευκολύνει τη μετάβαση  στην απασχόλη-

ση.  Ωστόσο, για πολλούς νέους και τους γονείς τους,  η ΕΕΚ 

παραμένει δεύτερη επιλογή. Η ΕΕΚ θα πρέπει να αυξήσει την 

ελκυστικότητά της μέσω παροχής ποιοτικών υπηρεσιών 

και οργανωτικής ευελιξίας. Η εισαγωγή δεξιοτήτων 

προγραμματισμού και  ρομποτικής για τους σπουδαστές της 

ΕΕΚ,  και η παράλληλη ενίσχυση του προφίλ των  εκπαιδευ-

τικών της ΕΕΚ είναι μεταξύ των  στόχων του ROBOT4ALL.

Το ROBOT4ALL έχει στόχο ...

Ÿ να προάγει την απόκτηση και την επίτευξη ικανοτή-

των και δεξιοτήτων στον τομέα της πληροφορικής 

και των τεχνολογιών της πληροφορίας (ΤΠΕ)

Ÿ να προάγει την κοινωνική ένταξη μέσω καινοτόμων 

ολοκληρωμένων προσεγγίσεων

Ÿ να ενισχύσει την πρόσβαση, τη συμμετοχή και τη 

μαθησιακή απόδοση των μειονεκτούντων εκπαιδ-

ευομένων για την περαιτέρω ενίσχυση βασικών 

ικανοτήτων στην ΕΕΚ

Ÿ να εισαγάγει συστηματικές προσεγγίσεις και 

ευκαιρίες για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών της ΕΕΚ

Ÿ να προάγει ανοιχτές και καινοτόμες διδακτικές και 

παιδαγωγικές μεθόδους 

Προϊόντα του Robot4All είναι...

Ÿ ρευνα συγκριτικής αξιολόγησης σχετικά με την 

ενσωμάτωση δεξιοτήτων (ψηφιακού) προγραμμα-

τισμού και ρομποτικής στις σχολές επαγγελματι-

κής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Ÿ εκπαιδευτικό πακέτο και πλαίσιο ικανοτήτων

Ÿ αξιολόγηση, αποτίμηση και eco-σύστημα αξιολόγη-

σης ανοικτών ετικετών 

Ÿ διαδραστική και δυναμική πλατφόρμα

Ÿ κιτ εργαστηριακών εργαλείων 

Ÿ πακέτο αναβάθμισης, μεταφορητότητας, αξιοποίη-

σης και βιωσιμότητας.

Άμεση ομάδα στόχος:

Ÿ σπουδαστές ΕΕΚ με λιγότερες ευκαιρίες

Έμμεση ομάδα στόχος:

Ÿ εκπαιδευτικοί της ΕΕΚ, τα προφίλ των οποίων θα 

εμπλουτιστούν μετά την επαγγελματική κατάρτιση 

που θα τους προσφερθεί

Ÿ σχολές ΕΕΚ που θα ωφεληθούν καθώς θα δημιουρ-

γηθούν ισχυρές σχέσεις συνεργασίας με τοπικές 

επιχειρήσεις και εταιρείες που θα μοιραστούν την 

εμπειρία και την υποστήριξή τους με τους εκπαιδ-

ευτικούς και τους σπουδαστές της ΕΕΚ
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 «Everyone should
 learn how to

program, as it teaches 
you how to think.»

(Steve Jobs) 


