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Σχετικά με το έργο
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΑ1: Aνιχνευτής αναγκών κατάρτισης
Ο Ανιχνευτής αναγκών κατάρτισης
περιλαμβάνει ερωτήσεις, εργασίες και
δηλώσεις που συνάδουν με το πλαίσιο
DigCompuEdu για την αξιολόγηση των
ικανοτήτων των εκπαιδευομένων. Τα
αποτελέσματα οδηγούν τον χρήστη μέσω
μιας αυτοματοποιημένης διαδρομής στις
6 ενότητες του ΠΑ2: Διαδικτυακά
Μαθήματα Κατάρτισης.
ΠΑ2: Διαδικτυακά Μαθήματα Κατάρτισης
Τα Διαδικτυακά Μαθήματα Κατάρτισης
αποτελούνται από 6 εκπαιδευτικές
ενότητες που αφορούν τις εξής
δεξιότητες: Επαγγελματική συνεργασία,
Δημιουργία και τροποποίηση ψηφιακών
πόρων, Διαχείριση, προστασία και κοινή
χρήση ψηφιακών πόρων, Συνεργατική
μάθηση, Αυτορρυθμιζόμενη μάθηση,
Στρατηγικές αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα
αυτό θα επιτρέψει στο χρήστη να
προσδιορίσει το επίπεδο των γνώσεών
του, να θέσει μαθησιακούς στόχους και
να παρακολουθήσει την πρόοδο της
μάθησής του. Μετά την τελική
αξιολόγηση, ο χρήστης θα είναι σε θέση
να λάβει πιστοποιητικό, σε περίπτωση
που ξεπεράσει το όριο που έχει τεθεί από
την εταιρική σχέση..

ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ
Οι ομάδες-στόχοι του έργου είναι:
1.

Εκπαιδευτές ΕΕΚ, ιδίως όσοι
δεν έχουν καθόλου ή έχουν
βασικές ψηφιακές δεξιότητες
και εργάζονται σε κέντρα
επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης που παρέχουν
κατάρτιση σε ΜμΕ (κύρια)

2.

Εκπαιδευόμενοι ΕΕΚ, ιδιοκτήτες
κέντρων ΕΕΚ, και εργαζόμενοι
σε ΜμΕ (δευτερεύουσα)

Τρέχουσα Κατάσταση
& Μελλοντικές Ενέργειες
Αποτελέσματα του έργου
Όσον
αφορά
το
ΠΑ1:
Ανιχνευτή Αναγκών Κατάρτισης, το ήδη
αναπτυγμένο περιεχόμενο υποβλήθηκε,
αρχικά, σε αξιολόγηση από τους εταίρους
και στη συνέχεια σε εξωτερική αξιολόγηση
από
την
ομάδα
εμπειρογνωμόνων
εξωτερικών αξιολογητών, η οποία παρείχε
χρήσιμη ανατροφοδότηση που οδήγησε στη
βελτιστοποίησή του.
Όσον αφορά το ΠΑ2: Διαδικτυακά
Μαθήματα Κατάρτισης, το περιεχόμενό τους
έχει επίσης αναπτυχθεί ήδη και έχει
υποβληθεί σε εσωτερικές δοκιμές, ενώ η
αγγλική έκδοσή τους τέθηκε σε εφαρμογή
στο διαδίκτυο.

Μεταφράσεις
Τόσο

το

ΠΑ1:

Ανιχνευτής Αναγκών Κατάρτισης όσο και το
ΠΑ2: Διαδικτυακά Μαθήματα Κατάρτισης

Δοκιμή με τις Ομάδες-στόχους
Μετά τη διαδικασία μετάφρασης, τα
αποτελέσματα του έργου θα δοκιμαστούν
από τις ομάδες-στόχους. Αναλυτικότερα,
συνολικά 210 εκπαιδευτές ΕΕΚ (30 ανά
εταίρο) θα δοκιμάσουν τον ανιχνευτή
αναγκών κατάρτισης με στόχο την παροχή
ανατροφοδότησης για τη βελτιστοποίησή
του. Ταυτόχρονα, τα διαδικτυακά μαθήματα
κατάρτισης θα δοκιμαστούν επίσης από τον
ίδιο αριθμό εκπαιδευτών ΕΕΚ, οπότε οι
δοκιμές τους θα διασυνδεθούν..

αναμένεται να μεταφραστούν στα
ελληνικά, τα ιταλικά, τα πολωνικά, τα
ρουμανικά και τα ισπανικά. Αυτές οι
εκδόσεις στις εθνικές γλώσσες θα
χρησιμοποιηθούν κατά τις δοκιμές με τις
ομάδες-στόχους στις χώρες των
οργανισμών-εταίρων.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
19 – 20 Σεπτεμβρίου 2022 – Διακρατική Συνάντηση του Έργου στη Λάρισα
Η 4η Διακρατική Συνάντηση του Έργου πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, στην φιλόξενη
έδρα του εταίρου μας KAINOTOMIA. Στη συνάντηση οι εταίροι αντάλλαξαν τις απόψεις
τους με εποικοδομητικό τρόπο που οδήγησε σε γόνιμα συμπεράσματα σχετικά με την
πρόοδο του έργου και την κατάσταση των αποτελεσμάτων του.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας
της συνάντησης, οι εταίροι έκαναν μια
επισκόπηση των εργασιών που έχουν
γίνει μέχρι στιγμής σε όλο το έργο.
Επιπλέον, συζήτησαν την κατάσταση
των ΠΑ και συμφώνησαν για τον τρόπο
με τον οποίο θα διεξαχθεί η δοκιμή
τους με τις ομάδες-στόχους, αρχής
γενομένης από τον Οκτώβριο του 2022
και προς την ολοκλήρωση του έργου.
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας
της συνάντησης, οι εταίροι ανέλυσαν
τις δραστηριότητες που σχετίζονται με
τη διαχείριση του έργου, την
παρακολούθηση της ποιότητας, τη
διαδικασία αξιολόγησης, τη διάδοση
και τη βιωσιμότητά του. Έγινε επίσης
αξιολόγηση της εμπλοκής των ομάδωνστόχων και των ενδιαφερομένων
μερών.
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