
iPath2UpSkilling 

Η πλατφόρµα Ipath2Upskilling έχει σχεδιαστεί τόσο για ενήλικες εκπαιδευόµενους 
όσο και για εκπαιδευτές ενηλίκων. Μέσω της πλατφόρµας, οι ενήλικες 
εκπαιδευόµενοι θα µπορούν να έχουν πρόσβαση σε µονοπάτια αναβάθµισης 
δεξιοτήτων σε ένα ευέλικτο και εξατοµικευµένο περιβάλλον, µε την καθοδήγηση 
επαγγελµατιών εκπαιδευτών, συµβούλων, προπονητών και συµβούλων από 
διαφορετικές χώρες, προκειµένου να αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται 
στην αγορά εργασίας. Οι εκπαιδευτές ενηλίκων, από την άλλη, θα µπορούν να 
υποστηρίζουν και να καθοδηγούν τους εκπαιδευόµενους και να δηµιουργούν ειδικές 
διαδροµές για την αναβάθµισή τους. Θα µπορούν επίσης να δηµιουργούν δίκτυα, 
συνεργασίες, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να προβλέπουν αλλαγές 
δεξιοτήτων, να συµµετέχουν σε κοινές δράσεις και να είναι ορατοί σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Η καινοτοµία αυτής της πλατφόρµας έγκειται στην πληθώρα των διαθέσιµων 
εργαλείων και µέσων, που περιλαµβάνει, όλα σε ένα µέρος, σύγχρονη και ασύγχρονη 
µάθηση, εξατοµικευµένη καθοδήγηση, πρόσβαση σε ανοιχτούς πόρους και κέντρα 
κατάρτισης. Με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευόµενοι διευκολύνονται να βρουν την 
καλύτερη λύση για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. 

Διαδικτυακή καινοτόµος ιδέα σπονδυλωτής πλατφόρµας 

Το Έργο προτείνει την Πλατφόρµα & Πρόγραµµα iPath2UpSkilling ως µια 
διαδικτυακή καινοτόµο σπονδυλωτή πλατφόρµα, η οποία αποτελείται από 
διαφορετικές θεµατικές, η οποία θα εξοπλίσει τους επαγγελµατίες (εκπαιδευτικούς, 
εκπαιδευτές και άλλο προσωπικό που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόµενους) µε τα 
κατάλληλα εργαλεία, πόρους και δεξιότητες για να καθοδηγήσουν και να 
βοηθήσουν άτοµα µε χαµηλή ειδίκευση και ενήλικες χαµηλών προσόντων στην 
πορεία τους προς την αναβάθµιση, τη βελτίωση και την επέκταση της προσφοράς 
ευκαιριών µάθησης υψηλής ποιότητας προσαρµοσµένες στις ανάγκες µεµονωµένων 
ενηλίκων µε χαµηλή ειδίκευση/προσόντα. 

Το κύριο χαρακτηριστικό της καινοτόµου πλατφόρµας iPath2UpSkilling (O1) είναι η 
ανάπτυξη εξατοµικευµένων δροµολογίων ως µέρος του Προγράµµατος 
iPath2UpSkilling (O2). Το Πρόγραµµα βοηθά τους εκπαιδευτές ενηλίκων να κάνουν 
αρχικά δραστηριότητες δηµιουργίας προφίλ, ώστε αργότερα να δηµιουργήσουν την 
κατάλληλη εκπαιδευτική διαδροµή η οποία θα είναι εξατοµικευµένη, µε 
δραστηριότητες που συµπληρώνουν τις ικανότητες και τους πόρους που διατίθενται 
στον εκπαιδευόµενο ενήλικα. 

Οι επαγγελµατίες θα χρησιµοποιήσουν την πλατφόρµα iPath2UpSkilling και τα µέσα 
που παρέχει στην καθηµερινή τους εργασία µε ενήλικες χαµηλής ειδίκευσης και 



χαµηλής εξειδίκευσης για να παρέχουν πρόσβαση σε µονοπάτια αναβάθµισης µε 
ευέλικτο και ατοµικό τρόπο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τόσο διαδικτυακή όσο και 
προσωπική εκπαίδευση. Η ηλεκτρονική διδασκαλία θα παρέχεται µέσω 
διαδικτυακών εκπαιδεύσεων και άλλων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων που 
υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη της Πλατφόρµας (O3). Η δια ζώσης εκπαίδευση θα 
εξασφαλιστεί µέσω διαδικτυακών υπηρεσιών καθοδήγησης και καθοδήγησης βίντεο. 
Επίσης, µέσω της υπόδειξης και κατεύθυνσης στον διαδραστικό διαδικτυακό χάρτη 
προς συγκεκριµένους Παρόχους Εκπαίδευσης, Κέντρα Αξιολόγησης Ικανοτήτων και 
Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για Ενήλικες. 


