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3ο Newsletter
3η Διαδικτυακή Συνάντηση
Οι συνεργάτες του προγράμματος IDEA συναντήθηκαν διαδικτυακά για την τρίτη εικονική τους συνάντηση.
Δυστυχώς, η συνάντηση έπρεπε να πραγματοποιηθεί στο διαδίκτυο λόγω των τρεχόντων περιορισμών της
πανδημίας COVID-19, αλλά όλοι οι εταίροι ελπίζουν να συναντηθούν από κοντά το συντομότερο δυνατό.
Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, συζητήθηκαν αρκετά θέματα και οι εταίροι συμφώνησαν για το πώς
θα προχωρήσουν στα επόμενα βήματα του έργου. Οι εταίροι του έργου συμφώνησαν στην δομή του
Πνευματικού Παραδοτέου 2 (IO2) και συζήτησαν τις εσωτερικές δοκιμές και τις μετάφρασης του περιεχομένου
και των ενοτήτων του IO2.
Η κοινοπραξία του έργου συζήτησε επίσης για το LTTA (Διεθνικές Δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας &
Επιμόρφωσης), το οποίο αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί μέσω του διαδικτύου το προσεχές διάστημα.
Επιπλέον το Σχέδιο Διάδοσης του έργου συζητήθηκε και είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το
έργο IDEA αποκτά επίσημη σελίδα στο LinkedIn, από όπου θα δημοσιεύεται τακτικά περιεχόμενο που σχετίζεται
με το έργο. Μπορείτε να βρείτε και να ακολουθήσετε τη σελίδα LinkedIn του IDEA εδώ για να ενημερώνεστε
πάντα με τα τελευταία νέα!
Σας προσκαλούμε επίσης να δείτε την ιστοσελίδα του IDEA, που είναι το κύριο κανάλι επικοινωνίας μέσω του
οποίου κοινοποιούνται σημαντικά νέα, ενημερώσεις, και τα αποτελέσματα του έργου. Είναι μόνο ένα κλικ
μακριά και μπορείτε να το βρείτε εδώ. Μείνετε συντονισμένοι!

Επόμενο βήμα: LTTA/Διεθνικές
Δραστηριότητες Μάθησης,
Διδασκαλίας & Επιμόρφωσης
Οι επερχόμενες Διεθνικές Δραστηριότητες Μάθησης,
Διδασκαλίας & Επιμόρφωσης (LTTA) του έργου IDEA,
λόγω εθνικών περιορισμών στις χώρες-εταίρους, θα
διοργανώνονται διαδικτυακά ή, εάν είναι δυνατόν, σε
συνδυασμό φυσικής εμφάνισης και διαδικτυακών
συνεδριών.Η διάρκεια του LTTA θα είναι 5 ημέρες και
οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν σημαντικές γνώσεις
σχετικά με τους τομείς επιχειρηματικότητας που θα
συμπεριληφθούν
στην
τελική
διαδραστική
εργαλειοθήκη του έργου. Η ομάδα των συμμετεχόντων
θα
αποτελείται
από
εκπαιδευτές
ενηλίκων,
σύμβουλους επιχειρηματικότητας, καθώς και ειδικούς
σε θέματα πληροφορικής. Σε κάθε ημέρα της
κατάρτισης θα παρουσιάζεται ένα διαφορετικό θέμα
σχετικά με την επιχειρηματικότητα, έτσι οι
συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις μέσω του
συνδυασμού θεωρητικών και πρακτικών συνεδριών.
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Διαδραστική εργαλειοθήκη που υποστηρίζει την ανάπτυξη
δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στην Ενίσχυση της
Επιχειρηματικότητας μεταξύ των ΝΕΕΤ.
Η ανάπτυξη της Διαδραστικής Εργαλειοθήκης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων Εκπαιδευτών Ενηλίκων στην Ενίσχυση της
Επιχειρηματικότητας μεταξύ των ΝΕΕΤ, η οποία είναι το δεύτερο πνευματικό παραδοτέο του έργου, εισήλθε στην φάση
ανάπτυξης.
Ολοκληρώθηκε η αγγλικής έκδοση της εργαλειοθήκης και όλοι οι συνεργάτες του έργου ανατροφοδότησαν με σχόλια για
βελτίωσης. Αυτή την περίοδο, η εστίαση είναι στην υλοποίηση των μεταφράσεων για να προχωρήσουμε μετά στην πιλοτική
χρήση με εξωτερικούς χρήστες.

Η Διαδραστική Εργαλειοθήκη έχει αναπτυχθεί ως ένα διαδικτυακό σύστημα που αποτελείται από τρία κύρια μέρη. Το πρώτο
μέρος είναι η αυτοαξιολόγηση που επιτρέπει τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους ΝΕΕΤ να επαληθεύσουν τις γνώσεις
τους σε οκτώ συγκεκριμένες ενότητες: επίλυση προβλημάτων, εργασία υπό πίεση, λήψη αποφάσεων, οικονομικός έλεγχος,
ομαδική εργασία, δημιουργικότητα, ηγεσία και επικοινωνία. Μετά την διαδικασία του τεστ αυτοαξιολόγησης, στους χρήστες
παρουσιάζονται στοχευμένες προτάσεις, ανάλογα τα αποτελέσματά τους, σχετικά με το ποιες ενότητες πρέπει να δώσουν
έμφαση για την βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους.
Αυτό που είναι σημαντικό να αναφερθεί είναι ότι το εκπαιδευτικό υλικό, που έχει σχεδιαστεί από τους εταίρους του έργου,
καθώς και η αυτοαξιολόγηση, διαφέρουν ελαφρώς ανάλογα με τον τύπο λογαριασμού. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση στο
πλήρες εκπαιδευτικό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων των «σημειώσεων εκπαιδευτικών». Οι εκπαιδευτικοί είναι σε
θέση να εξοικειωθούν με επιπλέον συμβουλές, προτάσεις και συμβουλές που μπορούν να είναι χρήσιμες στις καθημερινές
τους εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
Η Διαδραστική Εργαλειοθήκη θα είναι προσβάσιμη για το ευρύ κοινό σε λίγους μήνες, οπότε φροντίστε να παρακολουθείτε
τις επερχόμενες ενημερώσεις για το έργο IDEA!

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

