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ΟΜΑΔΕΣ 
ΣΤΟΧΟΥ: 

Φορείς εκπαίδευσης 

ενηλίκων και το 

προσωπικό τους, 

Εκπαιδευτές ενηλίκων, 

συμπεριλαμβανομένων 

των επαγγελματιών, 

Εκπαιδευτές ενηλίκων-

διαμεσολαβητές που 

παρέχουν εκπαίδευση 

για εκπαιδευτές 

ενηλίκων-

επαγγελματίες, 

Ενήλικες μαθητές και 

μαθήτριες, ιδιαίτερα με 

μειονεκτικό υπόβαθρο 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓO 

Η κρίση της πανδημίας οδήγησε σε σημαντική αύξηση 

στον αριθμό των ενηλίκων που υποβλήθηκαν στη 

διαδικασία διαδικτυακής μάθησης. Ωστόσο, οι 

εκπαιδευτές ενηλίκων σε όλη την Ευρώπη χρειάστηκε 

ξαφνικά να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και 

να συνεχίσουν τις εκπαιδεύσεις που είχαν ήδη 

ξεκινήσει δια ζώσης σε διαδικτυακά πλαίσια, έχοντας 

καθόλου ή πολύ μικρή επαγγελματική κατάρτιση για 

αυτή την ψηφιακή μετάβαση. 

 

Το έργο στοχεύει στην υποστήριξη των φορέων 

εκπαίδευσης ενηλίκων και των εκπαιδευτών ενηλίκων 

κατά τη διάρκεια της ψηφιακής μετάβασης σε μια 

υψηλής ποιότητας συμπεριληπτική διαδικτυακή 

εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης Μαθησιακών Κέντρων 

(Hub) με τίτλο “Digital Transformation”.
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Το έργο αυτό πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει τις απόψεις μόνο του 
συντάκτη και η Επιτροπή δεν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνη για 
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή.. 



 

Από το έργο θα παραχθούν πέντε αποτελέσματα: 
 Ηλεκτρονική Εργαλειοθήκη «Διασφάλιση της ποιότητας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε μια 

υψηλής ποιότητας συμπεριληπτική διαδικτυακή εκπαίδευση για τους φορείς εκπαίδευσης 

ενηλίκων» - περιλαμβάνει τρία αλληλένδετα διαδικτυακά μαθησιακά εργαλεία για τους φορείς εκπαίδευσης 

ενηλίκων που εφαρμόζονται στο σχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

 Εργαλείο αξιολόγησης με τη χρήση του μικρο-διαπιστευτηρίου “Digital Transformator” που 

ελέγχει την πρόοδο των ενηλίκων εκπαιδευόμενων (εκπαιδευτές-επαγγελματίες ενηλίκων) στη μαθησιακή 

διαδικασία για την ψηφιακή μεταβίβαση από τη δια ζώσης στη διαδικτυακή εκπαίδευση. 

 Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα «Ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων των ενηλίκων 

εκπαιδευτικών για τον σχεδιασμό παιδαγωγικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στον ψηφιακό 

μετασχηματισμό προς μια υψηλής ποιότητας συμπεριληπτική διαδικτυακή εκπαίδευση», περιέχει 

7 ενότητες και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό για την ανάπτυξη τεσσάρων ψηφιακών ικανοτήτων: 

ψηφιακοί πόροι, διδασκαλία και μάθηση, αξιολόγηση, ενδυνάμωση των εκπαιδευόμενων πάνω στην ψηφιακή 

εκπαίδευση. 

 Ηλεκτρονικός Οδηγός: Δημιουργία Μαθησιακών Κέντρων (Hub) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

σε μια υψηλής ποιότητας διαδικτυακή εκπαίδευση», περιέχει 4 αλληλένδετους οδηγούς για 

εκπαιδευτές-διαμεσολαβητές ενηλίκων, ώστε να παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα σε εκπαιδευτές-

επαγγελματίες πάνω τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

 Σύντομο Διαδικτυακό Σεμινάριο «Ισότητα μεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας» για ενήλικες 

εκπαιδευόμενους/ες, ιδιαίτερα για γυναίκες, ώστε να τους/τις ενθαρρύνει να συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό με 

τους άνδρες στην αγορά εργασίας και να καταπολεμήσουν τα στερεότυπα φύλου. 

 

 
 
 
 
 
 

     

Σύμπραξη  Συντονιστής του Έργου 

Social Innovation Fund  

Λιθουανία  

www.lpf.lt 

Εταίροι    

 

 

  

GROWTH  
COOP 

Ισπανία 

www.growthcoop.eu 

Motivation 
Technologies 

Λετονία 

www.motivated.lv 

Vytautas Magnus 
University 

Λιθουανία 

www.vdu.lt 

Athens Lifelong 
Learning Institute 

Ελλάδα 

athenslifelonglearning.gr 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ 
 

Ιστοσελίδα:    Http://transform.lpf.lt/  Transform Project 
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Η διαδικτυακή εκπαίδευση για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των 

εκπαιδευτών-επαγγελματιών βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τις  

Ψηφιακές Ικανότητες των Εκπαιδευτών και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές 

ενότητες  για την ανάπτυξη τεσσάρων ικανοτήτων: ψηφιακοί πόροι, 

διδασκαλία και μάθηση, αξιολόγηση, ενδυνάμωση εκπαιδευόμενων. 


