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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
DIGI4SME ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1ο Αποτέλεσμα: Ανιχνευτής
εκπαιδευτικών αναγκών
Ο ανιχνευτής αποτελείται από ένα
σύνολο ερωτήσεων, εργασιών και
δηλώσεων σε σχέση με το πλαίσιο
DigCompuEdu, για την αξιολόγηση των
ικανοτήτων των εκπαιδευομένων. Με
βάση τα αποτελέσματα, θα δημιουργηθεί
μια αυτοματοποιημένη διαδρομή προς
τις 6 ενότητες του e-course (2ο
αποτέλεσμα).
Αυτός ο ανιχνευτής εκπαιδευτικών
αναγκών είναι καινοτόμος με δύο
τρόπους:
1. Από την πλευρά του περιεχομένου,
γιατί εκτός από τις ερωτήσεις θα
περιλαμβάνει πληροφορίες από το
Πλαίσιο DigCompEdu.
2. Από τεχνική άποψη, καθώς θα ταιριάζει
αυτόματα σε κάθε χρήστη με την
καταλληλότερη περιοχή ηλεκτρονικών
μαθημάτων για αυτόν.

2ο Αποτέλεσμα: Εκπαίδευση E-course
Το δεύτερο αποτέλεσμα, που εστιάζει
στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού
πόρου για εκπαιδευτές ΕΕΚ, αποτελείται
από τις 6 ενότητες που αντιστοιχούν
στους τομείς του DigCompEdu που
αναφέρονται
στο
προηγούμενο
Newsletter.
Οι
χρήστες
θα
μπορούν
να
προσδιορίσουν το επίπεδο γνώσης τους,
να θέσουν έναν μαθησιακό στόχο και
την πρόοδο που σημειώνουν. Στο τέλος
κάθε ενότητας, θα υπάρχει αξιολόγηση,
η οποία θα συνεπάγεται τη δυνατότητα
απόκτησης πιστοποιητικού εάν η
βαθμολογία είναι πάνω από ένα όριο
που θα καθοριστεί από τους εταίρους
του έργου.
Αναμενόμενος αντίκτυπος:
1.

Να αυξηθούν οι ψηφιακές
ικανότητες των εκπαιδευτών ΕΕΚ.

2.

Εξοικείωση των εκπαιδευτών ΕΕΚ
με το πλαίσιο DigCompEdu.

3.

Το μάθημα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από
εκπαιδευτές ΕΕΚ, αλλά από
οποιονδήποτε εκπαιδευτή.

Εξωτερική Συμβουλευτική
Επιτροπή (ΕΣΕ)
Τι είναι η EΣΕ;
Οι αξιολογητές ΕΣΕ του έργου είναι μια
ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων
εκτός της εταιρικής σχέσης. Το ΕΣΕ
ιδρύθηκε τους πρώτους μήνες ζωής του
έργου και έχει ρόλο εποπτικού και
συμβουλευτικού φορέα.
Ο στόχος αυτής της ομάδας ειδικών είναι
να
προσφέρει
αποτελέσματα
υψηλότερης ποιότητας. Η συμμετοχή των
μελών του ΕΣΕ θα εξασφαλίσει τη
βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του
έργου πέρα από τη διάρκεια του έργου.
Με τι θα ασχοληθεί η ΕΣΕ;
Η ΕΣΕ θα συμμετάσχει ενεργά σε θέματα
όπως η επιλογή συμμετεχόντων στην
πιλοτική εφαρμογή του έργου, καθώς και
σε δραστηριότητες διάδοσης και
πολλαπλασιαστικές
εκδηλώσεις.
Επιπλέον, αυτή η ομάδα θα κάνει
συστάσεις
και
θα
προτείνει
συγκεκριμένες αλλαγές και διορθωτικές
ενέργειες εάν κριθεί απαραίτητο για το
υπόλοιπο του έργου.

Πώς θα πραγματοποιηθεί
εξωτερική αξιολόγηση;

η

Μέσω ερωτηματολογίων, τα οποία
θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις
σχετικά με την ποιότητα, τη
χρησιμότητα, τη φιλικότητα προς
τον χρήστη ή τη δυνατότητα
μεταφοράς. Τα αποτελέσματα που
λαμβάνονται σε αυτήν την έκθεση
θα συγκριθούν με τους στόχους και
τα αναμενόμενα αποτελέσματα και
θα περιλαμβάνουν μια σειρά από
συστάσεις
για
μελλοντικές
πρακτικές.

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΣΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ
21η – 22η Μαρτίου 2022 – Διακρατική Συνάντηση στη Βαρσοβία
Η τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στην ωραία και
φιλική έδρα του Πολωνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στη Βαρσοβία. Ήταν
μια πολύ γόνιμη συνάντηση όπου είχαμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε μαζί για τα αποτελέσματα του έργου.
Την

πρώτη

μέρα

της

συνάντησης, κάναμε μια γενική
επισκόπηση

του

έργου

και

αναλύσαμε τη δουλειά που
έγινε

σχετικά

αποτελέσματα

με
του

τα
έργου,

καθώς και τον προγραμματισμό
των επόμενων βημάτων.

Τη δεύτερη μέρα, συζητήσαμε τις
επόμενες δραστηριότητες που θα
πραγματοποιηθούν όσον αφορά
τη διάδοση, την ποιότητα, τη
διαχείριση και τη βιωσιμότητα
του έργου. Αξιολογήσαμε επίσης
τη συμμετοχή των ομάδωνστόχων και των ενδιαφερομένων.
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