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1. Αιτιολόγηση του εκπαιδευτικού προγράμματος καταναλωτών 

Ο στόχος αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να προσφέρει ένα πρόγραμμα 

εκπαίδευσης καταναλωτών που αναπτύσσει τις βασικές ικανότητες των ανέργων κάτω των 29 

ετών με χαμηλές δεξιότητες ή χαμηλά προσόντα. 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, μέχρι τις 31.12.2018 στην Ελλάδα είχαν 

καταχωρηθεί 231.215 ενήλικες άνεργοι ηλικίας μέχρι 29 ετών, 25.519 εκ των οποίων είχαν 

ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, γεγονός που σημαίνει ότι 

11,03% των ενήλικων ανέργων ηλικίας μέχρι 29 ετών είχαν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια 

και κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

2. Τύπος (μορφή) εκπαιδευτικού προγράμματος 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Μορφή εκπαίδευσης - 20 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση 

 

3. Ο κύριος στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος  

Η ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για αποτελεσματική χρήση στην απόκτηση νέων 

επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για απασχόληση. 

4. Ειδικοί στόχοι του προγράμματος κατάρτισης 

Ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων και ικανοτήτων που σχετίζονται με την ιδιότητα του 

πολίτη και η ανάπτυξη της επικοινωνίας στη μητρική γλώσσα 

5. Περιεχόμενο και σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Εκπαίδευση δια ζώσης 20 ώρες 

Διάρκεια - 4 ημέρες / 5 ώρες ανά ημέρα 

 

 

 

 

 



Θέμα  Δια 

Ζώσης 
Τρόφιμα -Τι μπορείς να μάθεις στο σπίτι  2 
Παράπονα/Καταγγελίες 2 
Να αγοράσω ή να μην αγοράσω; 2 
Οι διατροφικές μου επιλογές διαμορφώνουν τον κόσμο;… 2 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 2 
Οικογενειακός προϋπολογισμός 2 
Δικαιώματα Ταξιδιωτών 2 
Ηλεκτρονικό εμπόριο 2 
Διαφήμιση και συμπεριφορά των καταναλωτών 2 
Περιβαλλοντικά θέματα και καταναλωτικοί κανονισμοί  2 

 

6. Προϋποθέσεις για την επιλογή συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προορίζεται για άνεργους κάτω των 29 ετών με χαμηλό επίπεδο 

δεξιοτήτων ή χαμηλά προσόντα , οι οποίοι είναι άνεργοι για τουλάχιστον ένα έτος. Οι αιτούντες 

υποβάλλουν γραπτή αίτηση που υπογράφεται από τους ίδιους 

7. Μορφή ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται με την τελική αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες και τους 

εκπαιδευτές του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

8. Οι απαιτήσεις για τους αποφοίτους του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Τουλάχιστον 80% συμμετοχή στη δια ζώσης εκπαίδευση 

Τελική αξιολόγηση από τους συμμετέχοντες και τους εκπαιδευτές 

9. Προσωπικό και Εκπαιδευτές 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να διδαχθεί από δύο εκπαιδευτές ενηλίκων 

ταυτόχρονα. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από την Αναστασία Χατζηπαύλου και την 

Κωνσταντία Ζωγάκη. Με αυτόν τοντρόπο, η μέθοδος παρατήρησης που αναπτύχθηκε μέσω 

της μεθοδολογίας για την ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων χρησιμοποιήθηκε στο μέγιστο 

βαθμό προκειμένου να αξιολογηθεί η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων των συμμετεχόντων 

στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

 

10. Οικονομικός, υλικός και τεχνικός εξοπλισμός 

Σύμφωνα με το πλάνο βιωσιμότητας, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να 

χρηματοδοτηθεί από τους συμμετέχοντες ή από ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Επίσης, 

θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με ίδια μέσα της Ε.Ε.Κ.Ε. Για την υλοποίηση, απαιτείται 

σχετικός εξοπλισμός όπως, (πίνακας, μαρκαδόροι, χαρτί) ή/και άλλες πηγές (βοηθητικό υλικό 

κατά την επιλογή του εκπαιδευτή). Τεχνικός εξοπλισμός: φορητός υπολογιστής, 

βιντεοπροβολέας, χαρτοπίνακας. Το εκπαιδευτικό υλικό θα συμπεριληφθεί στα εκπαιδευτικά 

προγράμματα της ΕΕΚΕ και σε διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης. 


