
Ψάχνετε για δουλειά και
θέλετε να χρησιμοποιήσετε
το Διαδίκτυο, για να βρείτε
νέες ευκαιρίες;



Θέλετε να μάθετε, πώς
να αξιοποιήσετε τις
ψηφιακές τεχνολογίες
στην εργασία σας;



Χρειάζεται να
ενημερωθείτε, για τις
δυνατότητες που σας
δίνει το Διαδίκτυο;



Πιστεύετε ότι χρειάζεστε
μαθήματα, για να
βελτιώσετε τις γνωστικές
σας ικανότητες;



Θέλετε να ενημερωθείτε για
νέα εργαλεία και να
ενισχύσετε το βιογραφικό σας;



Τότε το ASK4JOB είναι κατάλληλο για εσάς!

Είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρεται δωρεάν και θα σας
βοηθήσει να σχεδιάσετε και να ακολουθήσετε μια εκπαιδευτική πορεία, για να

αποκτήσετε τις ψηφιακές ικανότητες που χρειάζεται κάθε πολίτης.



Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί
από τους οργανισμούς που συμμετέχουν
στην κοινοπραξία ASK4JOB και θα
περιλαμβάνει είτε φυσική παρουσία, είτε
εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μπορείτε να
επικοινωνήσετε με ένα οργανισμό στη
χώρα σας για να ενημερωθείτε.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα υλοποιηθεί
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και θα
μπορείτε να συμμετέχετε μέσω μιας
εικονικής τάξης.



Ακολουθούν οι οργανισμοί που
συμμετέχουν στο πρόγραμμα ASK4JOB:

ΙΤΑΛΙΑ – ERIFO www.erifo.it
ΙΣΠΑΝΙΑ - FYG CONSULTORES www.fygconsultores.com
ΤΟΥΡΚΙΑ – TURGUTLU KAYMAKAMLIGI http://www.turgutlu.gov.tr
ΕΛΛΑΔΑ - BEST CYBERNETICS www.bestcybernetics.com
ΣΟΥΗΔΙΑ – FOXPOPULI - www.foxpopuli.org
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ - BITE SMC - www.gpbite.eu
ΠΟΛΩΝΙΑ - Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi www.ahe.lodz.pl
ΠΟΛΩΝΙΑ - INSTITUTE FOR PRIVATE ENTERPRISE AND DEMOCRACY FOUNDATION www.iped.pl
ΕΛΛΑΔΑ –Διεύθυνση Δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης χανιων http://dide.chan.sch.gr
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - Business Foundation for Education www.fbo.bg
ΒΕΛΓΙΟ–ALL DIGITAL https://all-digital.org/



Ποια είναι η εκπαιδευτική
πορεία που προτείνει το

ASK4JOB;



Η πρώτη δραστηριότητα, που πρέπει να πραγματοποιηθεί, είναι
ένα τεστ αυτοαξιολόγησης των ψηφιακών σας ικανοτήτων. Στο
τέλος του τεστ, το σύστημα θα σας προτείνει τα μαθήματα, που
μπορείτε να παρακολουθήσετε, για να ενισχύσετε τις γνώσεις σας. 
 
Το ταξίδι ξεκινά με εγγραφή σε αυτήν την πλατφόρμα:
http://mooc.bcyber.gr/learnpress/



Αφού ολοκληρώσετε την πρώτη δραστηριότητα,
μπορείτε να περάσετε στη δεύτερη, που είναι να
παρακολουθήσετε ένα μάθημα εξ αποστάσεως. Ο
οργανισμός του ASK4JOB στη χώρα σας θα σας
ενημερώσει για την ψηφιακή πλατφόρμα και θα σας
βοηθήσει να παρακολουθήσετε το διαδικτυακό
μάθημα.



 

Το μάθημα αποτελείται από δύο περιοχές: η πρώτη
αφορά τις ψηφιακές ικανότητες και η δεύτερη τις
γνωστικές ικανότητες. Για την περιοχή που αφορά
τις ψηφιακές ικανότητες, μπορείτε: είτε να
παρακολουθήσετε όλα τα μαθήματα, είτε μόνο
εκείνα που σας πρότεινε το σύστημα ως αποτέλεσμα
του τεστ αξιολόγησης.
 



Η δεύτερη περιοχή, που αφορά την ενίσχυση των
γνωστικών ικανοτήτων, είναι υποχρεωτική για
όλους.  
Θα υπάρχει χώρος συζητήσεων (forum), που θα σας
επιτρέπει να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες και
δυνατότητα συνομιλίας (chat), για να είστε
συνεχώς σε επικοινωνία με τον εκπαιδευτή σας.



Η τρίτη δραστηριότητα αποτελείται από εργαστήρια, που μπορεί να
πραγματοποιηθούν με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως. Αφού ολοκληρώσετε το εξ
αποστάσεως μάθημα, θα επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο οργανισμό της χώρας σας για
την οργάνωση ατομικών ή ομαδικών συναντήσεων. 

 
Το εργαστήριο θα σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε πώς
μπορείτε να αξιοποιήσετε τις ψηφιακές σας ικανότητες, ώστε να
βελτιώσετε τις προοπτικές σας για εύρεση εργασίας.



Οι ικανότητές σας, ως ψηφιακός
πολίτης, θα επικυρωθούν από τον
καθηγητή σας, ο οποίος θα εκδώσει
βεβαίωση για το επίπεδο των
ψηφιακών ικανοτήτων σας.



Γιατί εστιάζουμε στις
ψηφιακές ικανότητες και
τις γνωστικές ικανότητες;



Οι ψηφιακές ικανότητες είναι
στρατηγικής σημασίας για να
μπορέσουμε να ανταποκριθούμε
στις προκλήσεις του σύγχρονου
κόσμου. Σε αντίθεση με το
παρελθόν, η επαγγελματική
ανάπτυξη ενός ατόμου δεν
ακολουθεί πλέον γραμμική και
προβλέψιμη τροχιά.



 
Στη σημερινή κοινωνία είναι
απαραίτητο, να είμαστε σε θέση να
διαχειριστούμε την αβεβαιότητα
και τις συχνές μεταβάσεις, που
απαιτούν ψηφιακές και γνωστικές
ικανότητες, επιτρέποντας μια
συνεχώς αυξανόμενη ολοκλήρωση
των διαφορετικών πλαισίων της
ζωής, της εργασίας και των
προσωπικών αξιών, προσδοκιών
και επιθυμιών.



Σε αυτόν τον τύπο κοινωνίας,
οι άνθρωποι συχνά έρχονται
αντιμέτωποι με στιγμές
μετάβασης, όπου απαιτείται
πάντα, να σκεφτούμε και να
επανεξετάσουμε τον εαυτό
μας και τη ζωή μας.



Η ενημέρωση των ψηφιακών
ικανοτήτων μας επιτρέπει την
αποτελεσματική και κριτική χρήση
των τεχνολογιών της
πληροφορικής, προωθώντας την
ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων,
όπως οι ικανότητες της
αναγνώρισης, της αξιολόγησης, της
ερμηνείας, της εξήγησης και της
επαλήθευσης, οι οποίες αποτελούν
τη βάση της κριτικής σκέψης .



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


