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Τι είναι ο ΨΗΦΙΑΚΌΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ?
Η κρίση της πανδηµίας προκάλεσε σηµαντική αύξηση στα ποσοστά διαδικτυακής µάθησης 
ενηλίκων.
Οι φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων δεν είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι για να 
ενσωµατώσουν την ψηφιακή τεχνολογία στα εκπαιδευτικά προγράµµατα που παρέχουν.
Οι εκπαιδευτές ενηλίκων δεν είναι κατάλληλα προετοιµασµένοι για τη µετάβαση στις 
ψηφιακές τάξεις.
Η χαµηλής ποιότητας διαδικτυακή εκπαίδευση δε διασφαλίσει την ενεργή συµµετοχή των Η χαµηλής ποιότητας διαδικτυακή εκπαίδευση δε διασφαλίσει την ενεργή συµµετοχή των 
εκπαιδευόµενων στην εκπαιδευτική διαδικασία, γἰ αυτό και το ποσοστό εγγραφής των 
εκπαιδευόµενων σε διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράµµατα παραµένει χαµηλό.

Ποιες είναι οι ΟΜΑ∆ΕΣ ΣΤΟΧΟΥ 
και ποια τα ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ?

Ποιοι είναι οι εταίροι του έργου?
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΉΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ: SOCIAL INNOVATION FUND

ΕΤΑΊΡΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΉΣΤΕ ΜΑΖΊ ΜΑΣ

https://www.facebook.com/Transform-108879738408919                                  https://transform.lpf.lt

ΦΟΡΕΊΣ ΕΚΠΑΊ∆ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΊΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΌ 
ΤΟΥΣ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΈΣ ΕΝΗΛΊΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ

Μαθησιακά Κέντρα (Hub)  
“Ψηφιακού Μετασχηµατισµού για την παροχή µιας διαδικτυακής 
εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας”

Ηλεκτρονική εργαλειοθήκη  
για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φορέων εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φορέων εκπαίδευσης 
ενηλίκων και του προσωπικού τους σε θέµατα ψηφιακού 
µετασχηµατισµού

Ανοιχτά ∆ιαδικτυακά Μαθήµατα  
 µε τίτλο «Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών  µε τίτλο «Ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών 
ενηλίκων για παιδαγωγικές δραστηριότητες που στοχεύουν στον 
ψηφιακό µετασχηµατισµό σε µία συµπεριληπτική διαδικτυακή 
εκπαίδευση υψηλής ποιότητας»

Εργαλείο αξιολόγησης  
µε τη χρήση του µικρο-διαπιστευτηρίου «Digital Transformator»

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΈΣ/ΤΡΙΕΣ ΕΝΗΛΊΚΩΝ

Ηλεκτρονικός Οδηγός  
∆ηµιουργία Μαθησιακών Κέντρων (Hub) Ψηφιακού 
Μετασχηµατισµού για την παροχή διαδικτυακής εκπαίδευσης 
υψηλής ποιότητας»

ΕΝΉΛΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΈΣ/ΤΡΙΕΣ

Σύντοµο ∆ιαδικτυακό Σεµινάριο  
µε τίτλο «Ισότητα µεταξύ των φύλων στην αγορά εργασίας» ώστε 
να ενθαρρύνει τους/τις εκπαιδευόµενους/νες να ενταχθούν στην 
αγορά εργασίας και στην κοινωνία

ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΚΈΝΤΡΑ (HUB) ΨΗΦΙΑΚΟΎ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ

ΥΨΗΛΉΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΉ 
ΕΚΠΑΊ∆ΕΥΣΗ

ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΌΜΕΝΩΝ ΣΕ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΆ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΆ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ

Στόχος του έργου TRANSFORM
Το έργο TRANSFORM στοχεύει στην υποστήριξη των φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων και 

των εκπαιδευτών ενηλίκων κατά τη διάρκεια της ψηφιακής µετάβασης σε µια 
συµπεριληπτική διαδικτυακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των εκπαιδευόµενων, µέσω της ανάπτυξης Μαθησιακών Κέντρων (Hub).


