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Η 4η διακρατική συνάντηση που θα 

φιλοξενούσε  η TERRAMPACIS στην 

Νορβηγία  από την 1η έως τις 4 Απριλίου 

2020 μετακινήθηκε στο Διαδίκτυο λόγω της 

αδυναμίας των εταίρων να ταξιδέψουν και να 

συναντηθούν δια ζώσης. Για αυτόν τον λόγο η 

συνάντηση φιλοξενήθηκε στην διαδικτυακή 

πλατφόρμα Gotomeet και καταγράφηκε στις 

01/04/2020. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της συνάντησης ήταν τα ακόλουθα: 

Υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, 

επόμενα βήματα, ανάλυση και 

ανατροφοδότηση σχετικά με τις εργασίες που 

έχουν ήδη γίνει, υλοποίηση της 

βραχυπρόθεσμης κοινής εκδήλωσης 

κατάρτισης προσωπικού C1. 

 

Το εγχειρίδιο είναι έτοιμο και μεταφρασμένο 

και θα ρυθμιστεί από το VHS SOB που θα 

προετοιμάσει ένα παράδειγμα του έντυπου 

εγχειριδίου, στα Αγγλικά με τις μορφές A4. 

 

Η βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κοινής 

κατάρτισης προσωπικού έχει αναβληθεί για 

την πρώτη κατάλληλη ημερομηνία το 2021. 

Όλοι οι εταίροι εργάζονται επί του παρόντος 

για το υλικό για τη βραχυπρόθεσμη κατάρτιση 

προσωπικού, εάν το επιτρέψει ο COVID. 

Ενημερώσεις έργου 

 
 

Δημιουργήθηκαν νέες ημερομηνίες του Έργου και προσαρμόστηκαν στη νέα 

κατάσταση σε όλες τις χώρες. 

Οι συνεργάτες θα συναντηθούν διαδικτυακά στις 26 Νοεμβρίου για την 5η 

Διακρατική συνάντηση στο Διαδίκτυο. 

Η βραχυπρόθεσμη κοινή εκπαίδευση προσωπικού στην Ελλάδα θα ξεκινήσει 

την πρώτη κατάλληλη ημερομηνία το 2021. 

Η βραχυπρόθεσμη εκδήλωση κοινής 

κατάρτισης προσωπικού θα διαρκέσει 

5 ημέρες και θα πραγματοποιηθεί 

στην Καλαμάτα, Ελλάδα. 

Θα παρευρεθούν 3 μέλη του 

προσωπικού από κάθε εταίρο 

(Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Ελλάδα, 

Ουγγαρία, Νορβηγία , Σλοβενία) (21 

συνολικά). 

 

Το εκπαιδευτικό μάθημα παρέχει 

δεξιότητες τόσο θεωρητικές όσο και 

πρακτικές ITC (σχετικά με το 

κοινωνικό δίκτυο στο χώρο εργασίας) 

για ενήλικες. Θα δοκιμαστεί το υλικό 

που αναπτύχθηκε μέχρι σήμερα και θα 

δημιουργηθούν  βίντεο, τα οποία θα 

ανέβουν στην Πλατφόρμα Web. 

 

Μέσω αυτής της επίσημης, άτυπης και 

ανεπίσημης μαθησιακής εμπειρίας θα 

υποστηρίξουμε την 

ανάπτυξη, αναγνώριση και επικύρωση 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 

που αποκτήθηκαν, 

Η κρίση COVID 19 είχε ως αποτέλεσμα 

σημαντική αύξηση της διαδικτυακής 

μάθησης από ενήλικες. Μεγάλο μέρος της 

εκπαίδευσης που είχε ξεκινήσει ως 

πρόσωπο με πρόσωπο σε περιβάλλον 

τάξεων έχει συνεχιστεί στο διαδίκτυο. Ως 

εκ τούτου, η κρίση παρέχει μια ισχυρή 

δοκιμή του δυναμικού της μάθησης στο 

διαδίκτυο. Επισημαίνει επίσης τους 

βασικούς περιορισμούς του, 

συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης 

για επαρκείς ψηφιακές δεξιότητες, 

εξοπλισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών 

και πρόσβαση στο Διαδίκτυο για την 

πραγματοποίηση διαδικτυακής 

εκπαίδευσης, τη δυσκολία παροχής 

παραδοσιακής διαδικτυακής μάθησης 

μέσω εργασίας και τον αγώνα των 

εκπαιδευτικών που συνηθίζουν να 

διδάσκουν στην τάξη. 

 
 

Resource: 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-

responses/the-potential-of-online-

learning-for-adults-early-lessons-from-

the-covid-19-crisis-ee040002/ 
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