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3rd Upskillead project Newsletter

Καθώς το πρόγραμμα Upskillead, φτάνει στο

τέλος του, βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση

να σας παρουσιάσουμε τις πιο πρόσφατες

δραστηριότητες μας.  
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Το Τελικό Συνέδριο του προγράμματος

Upskillead, διοργανώθηκε από το Emphasys

Centre στις 20 Σεπτεμβρίου στην Λευκωσία,

Κύπρος.  Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με

επιτυχία αφού κατάφερε να ελκύσει το

ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών ενηλίκων,

γονέων, δασκάλων, ενηλίκων, ηλικιωμένων και

μαθητών.

Κατά την διάρκεια του συνεδρίου, η Δρ. Daria J.

Kuss, Ανώτατη Λέκτορας – Ειδικός Ψυχολόγος

στο Πανεπιστήμιο Nottingham Trent, μίλησε

σχετικά με τον ‘Εθισμό στο Διαδίκτυο και στα

ηλεκτρονικά παιχνίδια: Προκλήσεις και Συστάσεις’

(‘Internet and gaming addiction: Challenges and

Recommendations’). 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

Το δεύτερο μέρος του συνεδρίου αφιερώθηκε

στους στόχους, τα προϊόντα και τα αποτελέσματα

του προγράμματος.  

 

Όλοι οι συμμετέχοντες, κλήθηκαν να εγγραφούν

και να εξερευνήσουν το διαδικτυακό περιβάλλον,

το οποίο περιλαμβάνει το σύστημα αξιολόγησης

των Open Badges, ως μέρος των εργαστηρίων

που σχεδιάστηκαν από την κοινοπραξία.  Επίσης,

παρουσιάστηκε στους συμμετέχοντες το βίντεο

ως μέσο προαγωγής και διάδοσης των

αποτελεσμάτων του έργου για την βιωσιμότητα

και την αξιοποίηση του προγράμματος.   

 

Μια άλλη εκδήλωση του προγράμματος

Upskillead διοργανώθηκε στις 6 Ιουλίου στο
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Το RIC Novo mesto και το DRPD Novo mesto

(Σλοβενία), είχαν οργανώσει μια εκδήλωση

στις 16 Μαΐου, 2018.  Κύριος στόχος της

εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση των

αποτελεσμάτων του προγράμματος Upskillead,

το οποίο προσφέρει μια δωρεάν πλατφόρμα

εκπαίδευσης, παρέχοντας μαθήματα ΤΠΕ, όπου

έπειτα οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν

Open Badges για να πιστοποιήσουν τις γνώσεις

που απέκτησαν.  Το επίκεντρο της εκδήλωσης

ήταν η διασφάλιση της συνέχειας, της

βιωσιμότητας και της αξιοποίησης των προϊόντων

και των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

 Πάνω από 70 επαγγελματίες και ενδιαφερόμενοι

συμμετείχαν στην εκδήλωση.  Οι

παρευρισκόμενοι κλήθηκαν να συμμετάσχουν

στις πρωτοβουλίες που λήφθηκαν για τη

διατήρηση του προγράμματος, των

αποτελεσμάτων και του "Εθνικού Δικτύου Open

Badges της Ψηφιακής Εκπαίδευσης Ενηλίκων"

("National Network of Digital Adult Learning") που

πρόκειται να δημιουργηθεί.

 
 Στις 29 Ιουνίου 2018, ο οργανισμός Pixel

(Ιταλία), διοργάνωσε τη εκδήλωση με τίτλο "Ο

ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των

ενηλίκων" (“The Role of ICT in Adult

Education”).  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε

με επιτυχία με την εναρκτήρια ομιλία του Joseph

Vancell (Πανεπιστήμιο του Hull) με τίτλο "Η

ηλεκτρονική μάθηση και η εκπαίδευση ενηλίκων:

Πού είμαστε τώρα;" (E-learning and adult

education: Where are we now?) και μια εισαγωγή

στο πρόγραμμα Upskillead από τον Antonio

Giordano (Pixel).  Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες

- οι οποίοι είχαν ήδη προτείνει ιδέες και

προτάσεις - χωρίστηκαν σε 3 ομάδες και είχαν

την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους για τα

ακόλουθα θέματα: πώς να ενισχύσουν τα κίνητρα

των ενηλίκων μαθητών, ο ρόλος των μαλακών

δεξιοτήτων (soft skills) στην εκπαίδευση

ενηλίκων, τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες, τις

ευκαιρίες και τις απειλές στη σχέση μεταξύ

εκπαίδευσης ενηλίκων και ΤΠΕ.  Τέλος, ένας

Blagoevgrad της Βουλγαρίας από τον

Οργανισμό EUni Partners.  Οι στόχοι του

προγράμματος, τα μαθήματα ΤΠΕ και η

ηλεκτρονική πλατφόρμα παρουσιάστηκαν στους

περίπου 55 συμμετέχοντες,

συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευομένων της

εσωτερικής κατάρτισης, των εκπαιδευτικών

ενηλίκων και άλλων ενδιαφερομένων.  Μετά το

επίσημο μέρος, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να

εγγραφούν στην πλατφόρμα, έλαβαν οδηγίες για

το πώς να φτάσουν στην ηλεκτρονική ακαδημία

και να εγγραφούν για τα μαθήματα. 

 

 

Το Ίδρυμα ‘’Ινστιτούτο Έρευνας και

Καινοτομίας στην Εκπαίδευση’’ INBIE

("Instytut Badan i Innowacji w Edukacji"

INBIE) (Πολωνία) πραγματοποίησε τη δεύτερη

πολλαπλή εκδήλωση στις 5 Ιουλίου με 63

συμμετέχοντες.  Τα κύρια σημεία που

συζητήθηκαν και αναλύθηκαν κατά τη διάρκεια

αυτής της εκδήλωσης ήταν: 

- Σύντομη εισαγωγή του προγράμματος

στρατηγικής συνεταιρικής σχέσης Erasmus + 

- ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΗΓΕΣΙΑ

(UPSKILLING ADULT EDUCATORS FOR

DIGITAL LEAD): Πώς σχεδιάστηκε και

υλοποιήθηκε το πρόγραμμα στα ιδρύματα των

εταίρων και ειδικά στην Πολωνία (Έρευνα για τη

μάθηση ενηλίκων - Σχεδίαση των Open Badges -

Εκπαιδευτικό υλικό - σύστημα OPEN BADGE -

πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης) 

- Πρακτική παρουσίαση της πλατφόρμας

ηλεκτρονικής μάθησης και των έξι μαθημάτων

που αναπτύχθηκαν από την κοινοπραξία 

- Τρόποι χρήσης και αξιοποίησης των προϊόντων

στο μέλλον: πτυχές βιωσιμότητας 
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εκπρόσωπος της κάθε ομάδας κλήθηκε να

συνοψίσει τα κυριότερα αποτελέσματα που

προέκυψαν από την κοινή συζήτηση. 

 

 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια ομάδα

συζήτησης και σχόλια από τους συμμετέχοντες

που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για την

πλατφόρμα ηλεκτρονικής ακαδημίας και τη

δυνατότητα χρήσης των υλικών στα μαθήματα

τους.

Project partnership: 
 

RIC Novo Mesto (Slovenia) 

Euni Partners (Bulgaria) 

Emphasys Centre (Cyprus) 

Pixel (Ιtaly) 

INBIE - Research and Innovation in Education (Poland) 

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

Σας προσκαλούμε να γίνετε υποστηρικτές
υπογράφοντας το αίτημα του προγράμματος

μας, σε αυτή τη σύντομη φόρμα.  Ολοι οι
υποστηρικτές θα συμπεριληφθούν στην

ιστοσελίδα μας: http://upskillead.eu/.
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Further Information 

 
Stay in touch with us: visit our website at: http://upskilead.eu/ and follow us on Facebook.

This project has been funded with support from the European Commission. This publica�on communica�on reflects the

views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the

informa�on contained therein. Submission Number: 2016-1-SI01-KA204-021588.

Copyright © 2019 *Upskillead Project team, All rights reserved. 
 

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

We need your confirmation so that you can continue to receive our notifications. 
I apply for the Upskillead project. I agree with the general terms and conditions published on
http://upskillead-e-learning.eu/doc/gdpr.pdf. 
We understand the importance of your personal information and your privacy. We want you to trust us and
we will convince you that we will process your personal information in accordance with the new European
legislation (General Data Protection Regulation). 
In order to continue contacting and informing you about different information relevant to you after May 25,
2018, we need a new consent for the processing of personal data that you have provided to us in the past.
We will be honored if you will show us your continued trust with this consent and we will do our not to
disappoint you. 
Do you agree that after 25th of May, 2018, we inform you about our future activities, products and
services, prize competitions, invitations to events, and that we send you our offers, promotional materials,
magazines, newspapers, greeting cards? 
You might receive such notifications not more than once a month. 
Your confirmation has been updated and you will continue to receive our notifications. 
Thank you for your trust!

 
 

If you would like to change, how you receive these emails? 
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Upskillead · 3 A-D, P. Demetrakopoulou Str. · Nicosia 1090 · Cyprus 
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