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Λόγω της εκδήλωσης του Coronavirus 

Global και του αποκλεισμού σε χώρες 

του έργου, δεν ήταν δυνατό για τους 

εταίρους να ταξιδέψουν και να 

συναντηθούν. Έτσι, η συνάντηση 

φιλοξενήθηκε στην διαδικτυακή 

πλατφόρμα Gotomeeting και 

καταγράφηκε. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι 

εταίροι συζήτησαν για τη συνολική 

υλοποίηση του έργου, την ορατότητα 

των αποτελεσμάτων και τις 

δραστηριότητες διάδοσης, τα επόμενα 

βήματα, την ανάλυση και την ανταλλαγή 

σχολίων σχετικά με τις εργασίες που 

έχουν ήδη γίνει, καθώς και τη 

βραχυπρόθεσμη δραστηριότητα κοινής 

κατάρτισης του προσωπικού C1. 

Συμπερασματικά, καθώς δεν ήταν 

βέβαιο για το πότε θα τελειώσει η κρίση 

COVID-19, οι εταίροι αποφάσισαν με 

αμοιβαία συμφωνία να ελέγξουν τον 

Μάιο του 2020 για το πώς εξελίσσεται, 

για να δουν αν θα διατηρήσουν ή θα 

αλλάξουν τις καθορισμένες ημερομηνίες 

για τις δραστηριότητες του έργου.
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 Η συνάντηση των εταίρων για να αποφασίσει εάν θα διατηρήσει 

ή θα αλλάξει τις καθορισμένες ημερομηνίες για τη βραχυπρόθεσμη 

εκδήλωση κοινής κατάρτισης προσωπικού τον Ιούνιο 2020, θα 

πραγματοποιηθεί στις 27 Μαΐου 2020 στις 11:00 CEST. 

Το εγχειρίδιο ερευνών στην Ευρώπη για 

τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα των 

ΤΠΕ για την εκπαίδευση ενηλίκων είναι 

το αποτέλεσμα εθνικής έρευνας από 

τους εταίρους στο digital@dults.eu. 

Το Εγχειρίδιο διατίθεται σε όλες τις  

γλώσσες των εταίρων  και Αγγλικά, με 

τις βέλτιστες πρακτικές που προτείνουν 

οι συνεργάτες να βασίζονται σε 

διαβουλεύσεις με ενήλικες και 

εκπαιδευτές ενηλίκων. Το εγχειρίδιο 

περιέχει οδηγίες για τη χρήση τους. 

πόσο αποτελεσματικό και σχετικό με τις 

ομάδες στόχους. 

Έτσι, το εγχειρίδιο είναι μια 

παρουσίαση υλικού και 

ανατροφοδότησης από 

εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικούς 

σχετικά με τον τρόπο ενίσχυσης της 

ψηφιακής δεξιότητας και τη συμμετοχή 

με μειονεκτούντες ενήλικες μαθητές σε 

κοινωνικά δίκτυα που εφαρμόζονται 

στον κόσμο της εργασίας. 

 Αυτή η βραχυπρόθεσμη κοινή 

εκδήλωση κατάρτισης  προσωπικού, 

θα δημιουργήσει  χώρο  για τους 

εταίρους να διερευνήσουν περαιτέρω 

τη χρηστικότητα με το εγχειρίδιο με 

τους προσκεκλημένους εκπαιδευτές 

ενηλίκων από κάθε χώρα-εταίρο. 

Μετά την εκπαίδευση, σε τοπικό ή 

εθνικό επίπεδο, οι συμμετέχοντες 

καλούνται να εφαρμόσουν μια 

παρέμβαση . Μετά την εκπαίδευση για 

τη μεταφορά της μάθησης, όπου τα 

δεδομένα που συλλέγονται θα 

χρησιμεύσουν ως στοιχεία που 

αποδεικνύουν πώς το έργο 

επιτυγχάνει τον αναμενόμενο 

αντίκτυπο. 
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