
 
DIGITA "Χτίζοντας τις δεξιότητες των Εκπαιδευτών Ενηλίκων για 
την σύμπλευση της διδακτικής πρακτικής τους με το Ευρωπαϊκό 

Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Εκπαιδευτών 
(DigCompEdu)" 

Κύριος Στόχος του σχεδίου  
Ο κύριος σκοπός του σχεδίου είναι να επεκτείνει και να αναπτύξει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών 
ενηλίκων καθώς και του προσωπικού που υποστηρίζει ενήλικες εκπαιδευόμενους σε ποικίλες 
δραστηριότητες και τομείς, αξιοποιώντας το πλαίσιο ψηφιακών προσόντων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται μέσα από την προώθηση καινοτόμων παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων, διδακτικών μεθόδων και διαδικασιών αξιολόγησης, οι οποίες θα παρωθήσουν 
εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες δημιουργικά, 
συνεργατικά και αποτελεσματικά.  

 

Τα Νέα μας 
ΙΟ1 - Πρόγραμμα σπουδών και εργαλειοθήκη ανοικτών πόρων                                                          

https://digitaleducation.tdm2000.org/digita/
https://digitaleducation.tdm2000.org/digita/
https://digitaleducation.tdm2000.org/digita/
https://digitaleducation.tdm2000.org/digita/


ΙΟ2 - Πλατφόρμα μάθησης και εφαρμογή για κινητά                                                                  

IO3 - Οδηγός κατάρτισης και προσαρμογής στην πολιτική 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι και τα τρία αποτελέσματα που προβλέπονται 
από το έργο ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τον Σεπτέμβριο του 2021.  

Μετά τη χαρτογράφηση των ψηφιακών ικανοτήτων των εκπαιδευτών εκπαίδευσης ενηλίκων στην 
Ευρώπη, η κοινοπραξία επικεντρώθηκε στη δημιουργία διαδικτυακών παιδαγωγικών μεθόδων, 
σχεδίων μαθημάτων, δραστηριοτήτων, εργαλείων και ενοτήτων εκπαίδευσης εκπαιδευτών για 
εκπαιδευτές ενηλίκων, με τελικό στόχο την ευθυγράμμιση των δεξιοτήτων και της παρεχόμενης 
πρότασης εκπαιδευτικού περιεχομένου με το πλαίσιο DigiCompEDU – το Ευρωπαϊκό Περίγραμμα 
Ψηφιακών δεξιοτήτων Εκπαιδευτών. 

Το υλικό που δημιουργήθηκε έχει στη συνέχεια αναρτηθεί σε ένα διαδραστικό διαδικτυακό 
περιβάλλον μάθησης (Digital Education Platform & Mobile APP) που δημιουργήθηκε ως δεύτερο 
αποτέλεσμα του έργου. Μπορείτε να ρίξτε μια ματιά στις έξι ενότητες που δημιουργήθηκαν και να 
μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε το έργο που έχει γίνει μέχρι τώρα παρέχοντας τις προτάσεις σας 
μέσω της φόρμας google / ερωτηματολογίου που διατίθεται 
στα ελληνικά (https://forms.gle/ipGdwkYBpJT1pwvu7) και 
στα αγγλικά (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfD1k1E-
TGKst9DLv57qmEfJO1waIzoSVu5RLzQTz9gvwzaPQ/viewform)! 

Το τρίτο και τελευταίο αποτέλεσμα, αποτελείται από έναν οδηγό που παρέχει στους 
ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, ενδιαφερόμενους του έργου και πολλαπλασιαστές, 
χρήσιμες οδηγίες για την προσαρμογή των εργαλείων, της έννοιας και της στρατηγικής DigitA σε 
διαφορετικές περιοχές και πλαίσια. 

Εκδηλώσεις σχεδίου DIGITA στην Ελλάδα 

Pyrgos 27.09.2021 

 

 

https://digitaleducation.tdm2000.org/platform/
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Athens 29.09.2021 
 

  
 

 

 

Οι εταίροι του σχεδίου 

 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του σχεδίου ή να 
μας ακολουθήσετε στα social media 

https://digitaleducation.tdm2000.org/home/
https://www.facebook.com/DigitA-Building-the-capacity-of-adult-education-trainers-107453224242634
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