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Μια εργαλειοθήκη (Tool Kit) με
αποτελεσματικές προσεγγίσεις και
στρατηγικές κινητοποίησης για την
αναβάθμιση των βασικών δεξιοτήτων
ευάλωτων ομάδων (όπως άτομα τρίτης
ηλικίας).

Αριθμός Προγράμματος:
2019-1-DE02-KA204-006474

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το All4Inclusion έχει ως σκοπό να
στηρίξει τους εκπαιδευτές ενηλίκων που
εργάζονται με άτομα μεγαλύτερης
ηλικίας, ώστε αυτά να εξοικειωθούν με
την ψηφιακή μάθηση, να αυξήσουν την
κοινωνική τους ένταξη και να
αναπτύξουν τις ψηφιακές τους
δεξιότητες.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ;

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΜΑΣ

Κύρια Ομάδα Στόχος: Εκπαιδευτές
ενηλίκων που εργάζονται με άτομα
τρίτης ηλικίας
Δευτερεύουσα Ομάδα Στόχος: Άτομα
τρίτης ηλικίας που συμμετέχουν σε
εκπαιδεύσεις ενηλίκων και
προγράμματα διά βίου μάθησης

Για περισσ
΄τερες πληροφορίες και τα
τελευταία νέα μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του
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Για καθεμία από αυτές τις έξι (6) ενότητες,
προσφέρονται 4 Ψηφιακές Κονκάρδες, η κάθεμια
αντιστοιχεί σε διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων που
αποκτήθηκε από την ενότητα.
Το Επίπεδο 1 αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη δυνατή
γνώση που αποκτήθηκε, ενώ το Επίπεδο 4
αντιπροσωπεύει το υψηλότερο.
Η ανάθεση των ψηφιακών κονκάρδων συνδέεται με τη
βαθμολογία κάθε μαθητή στις ερωτήσεις μετά την
αξιολόγηση.
Προκειμένου κάθε μαθητής να αρχίσει να συλλέγει τις
ψηφιακές κονκάρδες, πρέπει να εγγραφεί στην
πλατφόρμα του έργου, προκειμένου το σύστημα να
δημιουργήσει ένα ψηφιακό απόθεμα για αυτόν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ

Με βάση το 1ο αποτέλεσμα του Προγράμματος τηναρχική έρευνα,
η κοινοπραξία του All4Inclusion ανέπτυξε ως μέρος του 2ου
αποτελέσματος το εκπαιδευτικό πακέτο που αποτελείται από έξι
(6) ενότητες:
Ενότητα 1: Βασικό υλικό και λειτουργίες
Ενότητα 2: Βασικό λογισμικό
Ενότητα 3: Επικοινωνία & Συνεργασία
Ενότητα 4: Ηλεκτρονικές πληρωμές και επιχειρηματικότητα
Ενότητα 5: Ψηφιακή Ιθαγένεια
Ενότητα 6: Smartphone / Android Tablet

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ: ΨΗΦΙΑΚΕΣ
ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ (OPEN BADGES)
Με βάση την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού πακέτου (2ο αποτέλεσμα),
αναπτύχθηκε το 3ο αποτέλεσμα του προγράμματος, η διαδικασία
αξιολόγησης και επικύρωσης με τη χρήση των ψηφιακών κονκάρδων
«Open Badges».

Μια ψηφιακή κονκάρδα είναι μια διαδικτυακή αναπαράσταση
δεξιοτήτων ή επιτεύγματος που έχετε κερδίσει. Περιλαμβάνουν
μεταδεδομένα όπως όνομα, περιγραφή, πάροχος και κριτήρια, που
αντιπροσωπεύουν ένα απεριόριστο σύνολο δεξιοτήτων και
επιτευγμάτων.
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ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Κάθε μήνα, η κοινοπραξία του
All4Inlcusion οργανώνει εικονικές
συναντήσεις για να συζητήσει τα επόμενα
βήματα του προγράμματος.

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ
Καθώς το εκπαιδευτικό πακέτο έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί, η εκπαιδευτικ
΄ή πλατφόρμα θα
αναπτυχθεί και η εφαρμογή των ψηφιακών
κονκάρδων θα ενσωματωθούν ως
τρόπος να απονεμηθούν οι μαθητές για τα
επιτεύγματά τους.
Η εργαλειοθήκη (ToolKit) του Προγράμματος
All4Inclusion θα αναπτυχθεί επίσης σε
μεταγενέστερο στάδιο.
Η επόμενη δραστηριότητα είναι η
Εκπαίδευση Εκπαιδευτών (C1 Train the
Trainers Activity) όπου θα πραγματοποιηθεί
τον Ιούνιο 2021.
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