
 

 

 

 

 

 

Το έργο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [ανακοίνωση] αντικατοπτρίζει 

αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτήν.  
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ΤΟ DIMA 2.0 ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ 

Το καλοκαίρι, ήμασταν υπερήφανοι για την κυκλοφορία του IO3. E-learning Platform & OERs, μιας 

πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης η οποία φιλοξενεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές 

ενηλίκων και παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων. Αυτό το νέο παραδοτέο προστίθεται στο 

εκπαιδευτικό υλικό που είχαμε ήδη αναπτύξει. Ο χώρος ηλεκτρονικής μάθησης διαθέτει ένα πλήρως 

αυτοδύναμο μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτές, 

με διαδικτυακές ενότητες κατάρτισης που εστιάζουν σε στρατηγικές που θα καλύψουν τις ανάγκες 

των ενηλίκων με χαμηλά προσόντα. Ο χώρος ηλεκτρονικής μάθησης φιλοξενεί επίσης μια 

ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με χρήσιμους πόρους που σχετίζονται με τις ανάγκες και τις 

προτεραιότητες της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Η ομάδα του έργου DIMA 2.0 εργάστηκε πολύ σκληρά κατά το προηγούμενο έτος, για να συντάξει το 

περιεχόμενο των ενοτήτων και ο υπεύθυνος εταίρος για την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 

Innovade LI το ανέπτυξε διαδικτυακά. Τους επόμενους 

μήνες, οι εταίροι του DIMA 2.0 στην Κύπρο, την Ισπανία 

και την Ιρλανδία θα δοκιμάσουν πιλοτικά τον χώρο 

ηλεκτρονικής μάθησης και το διαδικτυακό 

μάθημα με παρόχους εκπαίδευσης ενηλίκων και 

εκπαιδευτές ενηλίκων, προκειμένου να 

συλλέξουν τα πολύτιμα σχόλιά τους για την 

οριστικοποίηση αυτού του αποτελέσματος. 

Το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

αποτελείται από 11 διαδραστικές ενότητες, οι 

οποίες χωρίζονται στις τρεις ακόλουθες 

υποενότητες: 

1. Καθορισμός της στρατηγικής 

2. Στρατηγικής προσδιορισμού των ομάδων-στόχων 

3. Σχεδιασμός και Εφαρμογή της Στρατηγικής σας 

4. Ψηφιοποίηση της στρατηγικής σας 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι προσβάσιμο τόσο από υπολογιστή όσο και από κινητή συσκευή, 

στην πλατφόρμα του έργου στην πιο κάτω διεύθυνση: 

https://elearning.dima-project.eu/ 
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ DIMA 2.O ΣΥΝΑΝΤΙΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ 

Στις 14 Σεπτεμβρίου, οι εταίροι του έργου 

DIMA 2.0 συναντήθηκαν διαδικτυακά για να 

ενημερωθούν για την πρόοδο του έργου και 

να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα. Ένα 

σημαντικό θέμα ήταν για άλλη μια φορά η 

πρόοδος που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής 

και ο τρόπος καλύτερης κοινοποίησης των 

αποτελεσμάτων του έργου παρά τους 

περιορισμούς που σχετίζονται με τον 

κορωνοϊό. Δεδομένου ότι ορισμένες από τις 

στρατηγικές διάδοσης έπρεπε συνεχώς να προσαρμόζονται, η κοινοπραξία επικεντρώθηκε εκτενώς 

στις διαδικτυακές δραστηριότητες. Μπαίνοντας τώρα στην τελική φάση του έργου, η κοινοπραξία 

ανυπομονεί ιδιαίτερα για τις πιλοτικές δραστηριότητες επί τόπου. Αυτό θα επιτρέψει σε όλους τους 

εταίρους του DIMA 2.0 να μεταδώσουν τις μεγάλες δυνατότητες των εργαλείων που αναπτύχθηκαν 

και θα μειώσει τον στόχο της επαφής με τους ενδιαφερόμενους φορείς. 

Επιπλέον, η περαιτέρω προώθηση του χώρου της ηλεκτρονικής μάθησης ήταν στην ημερήσια 

διάταξη. Οι εταίροι συμφώνησαν για τα επόμενα βήματα της πιλοτικής δοκιμής και ο καθένας έδωσε 

μια εικόνα για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την κρίσιμη φάση. Κατά συνέπεια, οι εταίροι θα 

επικεντρωθούν στην ανάπτυξη των σχεδιαζόμενων εθνικών εκθέσεων με συστάσεις πολιτικής, οι 

οποίες θα αποτελέσουν διδάγματα, καθώς και καθοδήγηση για τους παρόχους εκπαίδευσης 

ενηλίκων και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. 

 

Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ DIMA 2.0 ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΑΙ 

Κατά τους τελευταίους καλοκαιρινούς μήνες και το φθινόπωρο, το 

έργο DIMA 2.0 επικεντρώθηκε στην παραγωγή περισσότερου 

ηλεκτρονικού υλικού διάδοσης. Βοηθώντας τους εταίρους να 

υποστηρίξουν προληπτικά την ιδέα του έργου και τα αποτελέσματά 

του, η EAEA δημιούργησε διάφορα εργαλεία διάδοσης, όπως για 

παράδειγμα την αφίσα του έργου, προωθητικό βίντεο και άλλα. Οι 

εταίροι συνεργάστηκαν για να διαδώσουν το μήνυμα και έστειλαν τα 

ενημερωτικά δελτία, την αφίσα και πολλά tweets. 

Η διάδοση θα λάβει επίσης μεγάλη ώθηση κατά τη διάρκεια των 

προγραμματισμένων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προώθησης στην 

Κύπρο, την Ισπανία και την Ιρλανδία τον Δεκέμβριο. Ελπίζουμε να 

δούμε πολλούς από εσάς εκεί. 
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Η κοινοπραξία είναι υπερήφανη για το έργο που επιτελέστηκε στο πλαίσιο του έργου DIMA 2.0 και 

ανυπομονεί πολύ να μοιραστεί το σπουδαίο αποτέλεσμα με άλλους ενδιαφερόμενους. 

Θα ανακοινώνουμε τις εκδηλώσεις ενημέρωσης και προώθησης και τον τρόπο συμμετοχής σε αυτές, 

στην ιστοσελίδα μας (https://dima-project.eu/en/toolkit), καθώς και στο Twitter (@dima2project) και 

στο Facebook (@dima2project). 

 

ΤΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ 

Μείνετε συντονισμένοι για τις επερχόμενες δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν τους επόμενους 

μήνες. Τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθούν τρεις εκδηλώσεις ενημέρωσης και προώθησης, που θα 

σηματοδοτήσουν την ολοκλήρωση του έργου: μια εκδήλωση στην Ισπανία από την Fundación 

Coremsa, μια εκδήλωση στην Ιρλανδία από την Future in Perspective Limited, ενώ το CARDET θα 

διοργανώσει ένα συνέδριο για την εκπαίδευση ενηλίκων μαζί με την Innovade LI LTD και το 

Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου. Περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με αυτές τις εκδηλώσεις, τις επερχόμενες εκπαιδεύσεις του έργου, καθώς και άλλες 

πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε στη σελίδα με τα νέα του έργου, καθώς και στο 

Facebook και στο Twitter. 
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