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Δεύτερο Ενημερωτικό Δελτίο του
προγράμματος Upskillead

Πρόκειται για το δεύτερο ενημερωτικό δελτίο του

προγράμματος Upskillead, το οποίο αποσκοπεί

στην ανταλλαγή πληροφοριών και ειδήσεων

σχετικά με το έργο και την ανταλλαγή εμπειριών

στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Πρόσφατα, τέθηκε σε εφαρμογή η τελευταία

φάση του έργου. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά

ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα που

συνέβησαν στις προηγούμενες φάσεις. Στην

συνέχεια πρόκειται να γίνουν ακόμα πιο

ενδιαφέροντα πράγματα.  

Παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

μας για περισσότερες πληροφορίες:

http://upskillead.eu/ 
 
Τελευταία νέα 
Η κοινοπραξία έχει διερευνήσει την κατάσταση σε

κάθε χώρα εταίρο, προκειμένου να εντοπίσει τις

τρέχουσες ψηφιακές δεξιότητες και τις ανάγκες

των εκπαιδευτών ενηλίκων (IO1). Με βάση τα

αποτελέσματα, η κοινοπραξία UPSKILLEAD

εντόπισε 6 ψηφιακές ενότητες που πρέπει να

συμπεριληφθούν στο Πλαίσιο Ψηφιακών

Ικανοτήτων (IO2):

 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  

Χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

στην εκπαίδευση

Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικής

μάθησης (Moodle)

Σχεδιασμός γραφικών

Σχεδιασμός Ιστοσελίδας

Χρήση του Διαδραστικού Λευκού Πίνακα

Σύντομη Εκπαίδευση
προσωπικού στη Σλοβενία 

Το Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων έχει σχεδιαστεί

με κριτήρια και δείκτες βάση των οποίων

αξιολογούνται οι δεξιότητες των Εκπαιδευτών

Ενηλίκων. Περιλαμβάνει τις θεωρητικές και

πρακτικές δεξιότητες και τις στάσεις που πρέπει

να αποκτήσουν οι εκπαιδευτές ενηλίκων καθώς

και τις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης. 

Στο πλαίσιο του τρίτου παραδοτέου, έχουν

ολοκληρωθεί τα Ψηφιακά Αναλυτικά

Προγράμματα και το Εκπαιδευτικό Υλικό για τους

Εκπαιδευτές Ενηλίκων, τα οποία είναι

απαραίτητα για την εφαρμογή της εκπαίδευσης

των Εκπαιδευτών. Για την αναγνώριση, την

επικύρωση και την έγκριση των ψηφιακών

δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν από τους

Εκπαιδευτέςς Ενηλίκων, θα χρησιμοποιηθεί το

σύστημα επικύρωσης και αναγνώρισης

δεξιοτήτων, OPEN BADGES. Ο σχεδιασμός του

συστήματος επικύρωσης και αναγνώρισης

δεξιοτήτων βασίζεται στο Πλαίσιο Ψηφιακών

Ικανοτήτων (IO2), στους στόχους και τους

δεσμούς μεταξύ των εργαλείων αξιολόγησης

(IO3), στην δομή (επίπεδο, ιεραρχία και

συνδέσεις), τα κριτήρια και την περιγραφή των

Open Badges. 

Στην παρούσα φάση, η κοινοπραξία εργάζεται για

το σχεδιασμό της διαδραστικής πλατφόρμας

ηλεκτρονικής μάθησης που θα χρησιμοποιηθεί, η

οποία θα λειτουργήσει ως Ανοιχτό Περιβάλλον

Εκμάθησης, προσφέροντας ευκαιρίες

εκπαίδευσης μέσω της Ψηφιακής Ακαδημίας

Ενηλίκων που θα συσταθεί και της Ψηφιακής

Τράπεζας Δεδομένων για τη συνεχή ψηφιακή

ανάπτυξη των Εκπαιδευτών Ενήλικων. Οι

Εκπαιδευτές Ενηλίκων που επιθυμούν να

αναβαθμίσουν την ψηφιακή τους ικανότητα και

επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό

πρόγραμμα UPSKILLEAD μπορούν να

εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στον

ακόλουθο σύνδεσμο: http://upskillead-e-

learning.eu
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Μεταξύ της 11ης και της 17ης Φεβρουαρίου

2018, οι εταίροι RIC Novo mesto (SL), Inbie_pl

(PL), Firenze Pixel (IT), DRPD Novo mesto (SL),

Association "Euni Partners" (BG) και Emphasys

Center (CY) συμμετείχαν στην Εκπαίδευση

Προσωπικού που διοργανώθηκε αμέσως πριν

 την 3η συνάντηση του προγράμματος Upskillead

και φιλοξενήθηκε από τον συντονιστή του έργου

RIC Novo mesto στο Novo Mesto της Σλοβενίας. 

Η εκπαίδευση προσωπικού  επικεντρώθηκε στην

παρουσίαση και ανάλυση του συστήματος

επικύρωσης και αναγνώρισης δεξιοτήτων Open

Badge, του Προγράμματος Επαγγελματικής

Ανάπτυξης, των Ηλεκτρονικών Εργαλείων που

θα χρησιμοποιηθούν και της παρουσίασης του

ρόλου του μέντορα στο πρόγραμμα Upskillead,

που θα υποστηρίξει τη διαδικασία αναβάθμισης

και επικύρωσης των ικανοτήτων των Ενήλικων

Εκπαιδευτικών.

 
Δραστηριότητες διάδοσης του
προγράμματος 
 
Το multiplier event (Πολλαπλασιαστική

Εκδήλωση), που διοργάνωσε ο εταίρος INBIE

από την Πολωνία, πραγματοποιήθηκε στις 19

Ιανουαρίου 2018 στην Czestochowa. Οι στόχοι

και τα αποτελέσματα του προγράμματος

παρουσιάστηκαν σε περισσότερους από 70

τοπικούς και διεθνείς συμμετέχοντες. 
 

 
 
Το “Emphasys Centre” συμμετείχε στη Διεθνή

Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου 2017-8

"Εκπαίδευση και Καριέρα", που διοργανώθηκε

από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Κύπρου και το Κυπριακό Εμπορικό και

Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), το

Φεβρουάριο στη Λευκωσία, όπου και

παρουσιάστηκε το πρόγραμμα Upskillead.  
 

Το RIC Novo mesto παρουσίασε το πρόγραμμα

Upskillead και συνείσφερε  επαγγελματικά στην

Ημέρα Παιδαγωγικής ανάπτυξης «Ευκαιρίες για

την ενίσχυση των ικανοτήτων του AdEd», που

οργανώθηκε από τη Σχολή Τεχνών της

Λιουμπλιάνα τον Ιανουάριο του 2018. 
 

 
Μετέπειτα ενέργειες 
 
6ο Πνευματικό Παραδοτέο:  
ΙΟ6 - Intellectual Output 6) 
Πρόγραμμα Τεχνολογίας και Ψηφιακής

Επαγγελματικής Ανάπτυξης για Εκπαιδευτές

Ενηλίκων - Εφαρμογή εσωτερικής μετωπικής και

διαδικτυακής εκπαίδευσης, αξιολόγησης και

επικύρωσης πιλοτικού προγράμματος 

Το IO6 θα προσφέρει την ευκαιρία να

υλοποιηθούν τα αποτελέσματα που

αναπτύχθηκαν, να δοκιμαστούν, να αξιολογηθούν

και να αναθεωρηθούν πριν δοθούν ανοιχτά στο

ευρύ κοινό για να χρησιμοποιηθούν σε εθνικό και

Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι το τέλος ανάπτυξης

αυτού του IO, ένας σημαντικός αριθμός

Εκπαιδευτικών Ενήλικων (περισσότεροι από 200)

θα εκπαιδευτεί μετωπικά και διαδικτυακά και θα

δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα

Ψηφιακής Επαγγελματικής Ανάπτυξης που θα

συμπεριλαμβάνει πραγματικά παραδείγματα,

κατευθυντήριες γραμμές, στρατηγικές, κόστος,

SWOT, ανάλυση, τα εργαλεία παρακολούθησης,

τη δοκιμή αξιολόγησης κ.λπ., τα οποία εκτός από

το τελικό πακέτο θα παρέχουν και ένα πλήρες

σύνολο εφαρμογών για τις ΜΚΟ, τις οργανώσεις

ενηλίκων, τις δημόσιες και τοπικές αρχές. 
 
Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι:
 

 Να αναπτυχθεί το Ψηφιακό Πρόγραμμα

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, να

αξιολογηθούν και να αναθεωρηθούν όλα

τα πνευματικά παραδοτέα

Να οργανωθούν και να καθοριστούν

κατευθυντήριες γραμμές

παρακολούθησης και αξιολόγησης για τη

συλλογή ανατροφοδοτήσεων, απόψεων

κ.λπ., τόσο διαδικτυακά όσο και στα

χαρτιά.

στην ολοκλήρωση του πακέτου (IO6)Να

συνεισφέρουν στα αποτελέσματα αυτού

του IO6 και  

Να δοκιμάσει τη διαδικασία επικύρωσης

των Open Badges (IO4)

Προγράμματος Επαγγελματικής

Ανάπτυξης στο  δικτύου τους.Να

υποστηριχθούν τα μέλη της ομάδας
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στόχου σχετικά με τον τρόπο προώθησης

του

Ανάπτυξη παραδειγμάτων πραγματικών

περιπτώσεων  για περαιτέρω εκμάθηση

και διάδοση

Η κοινοπραξία του προγράμματος: 
 

RIC Novo Mesto (Σλοβενία) 

Euni Partners (Βουλγαρία) 

Emphasys Centre (Κύπρος) 

Pixel (Ιταλία) 

INBIE - Research and Innovation in Education (Πολωνία) 

DRPDNM - Drustvo za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto (Σλοβενία) 
 

 
Περαιτέρω πληροφορίες 

 
Μείνετε σε επαφή μαζί μας και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο: http://upskillead.eu/ 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δημοσίευση αυτή αντανακλά τις

απόψεις μόνο του συντάκτη και η Επιτροπή δεν θεωρείται υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που

περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός υποβολής: 2016-1-SI01-KA204-021588

Copyright © 2018 *Upskillead Project team, All rights reserved. 
 

The project Upskillead is funded by Erasmus+ KA204 under Grand Agreement 
2016-1-SI01-KA204-021588 
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