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ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

ΤΙ ΈΧΟΥΜΕ ΚΆΝΕΙ;

ΕΠΌΜΕΝΑ ΒΉΜΑΤΑ

ΤΙ ΈΧΟΥΜΕ ΚΆΝΕΙ;

Η Συλλογή Ψηφιακών Πηγών Διαφυγής (Π1) έχει πλέον
ολοκληρωθεί και η αγγλική έκδοση είναι προς το παρόν

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι όλες οι

διαθέσιμη στην Πύλη Διαδικτυακής Μάθησης (Π3)! Η πλήρης

προκλήσεις χωρίζονται σε εισαγωγικό,

σουίτα των 32 Ψηφιακών Πηγών Διαφυγής ασχολείται με τα
θέματα της Δημιουργικής και Κριτικής Σκέψης, καθώς και
του Επιχειρηματικού Πνεύματος. Για τις ψηφιακές πηγές
διαφυγής που ασχολούνται με τη Δημιουργική και Κριτική

ενδιάμεσο, προχωρημένο και επίπεδο
εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να παρέχεται
μια λογική ακολουθία γνώσεων.

Σκέψη, μπορείτε να βρείτε μια σειρά από 16 προκλήσεις,
όπως το «Η σκέψη είναι στα πόδια σας». «Εξερεύνηση
δεξιοτήτων» «Ο Lucky L. & το κρυμμένο νησί στα Κανάρια»

Το επόμενο βήμα είναι να ολοκληρωθούν οι

και «Κολλημένος στις ψευδείς ειδήσεις». Για την ενότητα

μεταφράσεις του Π1 στις γλώσσες των εταίρων,

«Επιχειρηματικό πνεύμα», μπορείτε να βρείτε 16

έτσι ώστε η Συλλογή Ψηφιακών Πηγών

συναρπαστικές εκπαιδευτικές προκλήσεις όπως «Ο

Διαφυγής να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις

Διαγωνισμός Εκκίνησης». «Ο Διευθύνων Σύμβουλος»

χώρες των εταίρων

«Running Hurdles» ή «Ηφαίστειο».
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αγγλική έκδοση του Προγράμματος και
Εγχειριδίου Ενδοϋπηρεσιακής Κατάρτισης (Π2)
είναι τώρα έτοιμη! Οι εκπαιδευτές της ΕΕΚ θα

Τέλος, η Διαδικτυακή Πύλη Μάθησης (Π3) ενημερώνεται
σύμφωνα με την ανάπτυξη των Π1 και Π2. Οι συνεργάτες
μας που είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό της

εκπαιδευτούν πλήρως για να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητες των ψηφιακών πηγών XCAPE και
της διαδικτυακής πλατφόρμας για να βοηθήσουν
τους νέους να αναπτύξουν τις επιλεγμένες
βασικές δεξιότητες δημιουργικής και κριτικής
σκέψης και επιχειρηματικού πνεύματος που
εκτιμώνται ιδιαίτερα στην ευρωπαϊκή αγορά
εργασίας. Θα μπορείτε να βρείτε ενότητες που
σχετίζονται με την έννοια των ψηφιακών πηγών

Διαδικτυακής Πύλης δούλεψαν δυνατά και σταθερά για να
ελέγχουν συνεχώς την ανάπτυξη των Ψηφιακών Πηγών
Διαφυγής (IO1) σε συνεργασία με την κοινοπραξία προκειμένου να προσδιορίσουν τον καλύτερο τρόπο για να
συμπεριλάβουμε τις προκλήσεις διαφυγής στην πλατφόρμα
μας με δυναμικό και διασκεδαστικό τρόπο που δεν θα έθετε
σε κίνδυνο την εκπαιδευτική συνιστώσα της πνευματικής
παραγωγής. Η επόμενη φάση θα είναι να συμπεριληφθούν
οι μεταφράσεις των Π1 και Π2 σε κάθε γλώσσα των εταίρων

διαφυγής, την ανάπτυξη των ψηφιακών πηγών
διαφυγής XCAPE, μεθοδολογικές προσεγγίσεις
για εργασία σε δυναμικά διαδικτυακά μαθησιακά
περιβάλλοντα, σενάρια για δραστηριότητες

στη διαδικτυακή πλατφόρμα.

διδασκαλίας / μάθησης με τις ψηφιακές πηγές
διαφυγής XCAPE, ανάπτυξη και αξιολόγηση των
ψηφιακών πηγών διαφυγής, μεταξύ άλλων
πολύτιμων γνώσεων για εκπαιδευτές ΕΕΚ που
επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις τους
σχετικά με την εφαρμογή ψηφιακών πηγών
διαφυγής σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

βραχυπρόθεσμης εκδήλωσης κατάρτισης προσωπικού στην
Ισλανδία. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να συναντηθούμε
από κοντά την άνοιξη του 2021.

Δυστυχώς, η πανδημία Covid-19 κατέστησε αδύνατες τις
προσωπικές συναντήσεις, καθώς και τη διοργάνωση της

Όπως και στο Π1, το επόμενο βήμα είναι να
ολοκληρωθούν οι μεταφράσεις του Π2 σε κάθε
γλώσσα των ετέρων, έτσι ώστε η Ενδοϋπηρεσιακή
Εκπαίδευση να μπορεί να υλοποιηθεί σε όλες τις
χώρες των εταίρων.
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