MOBILEX: ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΣΗΣ
Παραδοτέο 1

ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟΝ
ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΤΟ
ΧΡΟΝΟ
Σύστημα δημιουργίας
εκπαιδευτικού υλικού σε
περιβάλλον υπολογιστή για
εκπαιδευτές . Εφαρμογή για
κινητές συσκευές για τους
εκπαιδευόμενους με δυνατότητα
χρήσης εντός κι εκτός σύνδεσης .

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΛΙΚΟΥ
ΟΠΩΣ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ
Δυνατότητα δημιουργίας
εκπαιδευτικού υλικού
ανεξαρτήτως αντικειμένου για
την ανάπτυξη επαγγελματικών
δεξιοτήτων .

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
& ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ
VIDEO
Οδηγός με όλα τα απαραίτητα
βήματα και τους αλγόριθμους
για το σχεδιασμό εργασιών και
ασκήσεων για τους
εκπαιδευόμενους , με στόχο την
εμπέδωση της γνώσης και των
αποκτηθέντων δεξιοτήτων .

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟ ΨΗΦΙΑΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Δυνατότητα προσέλκυσης
περισσότερων εκπαιδευόμενων με τη
βοήθεια της τεχνολογίας για κινητές
συσκευές και τα οφέλη της σε
σύγκριση με παραδοσιακά εργαλεία
μάθησης .

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ , ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ
ΦΟΡΗΤΗ ΜΑΘΗΣΗ:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΩΝ
Παραδοτέο 2

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ
πρακτικά παραδείγματα /
ενότητες εκπαιδευτικού
περιεχομένου σε αντικείμενα
που ενδιαφέρουν τους
εκπαιδευτές επαγγελματικής
κατάρτισης .
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4 ΠΕΔΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ MANAGERS ΚΑΙ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ
ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κινητοποίηση εκπαιδευόμενων που
απασχολούνται με τηλε - εργασία ,
Μάνατζμεντ Βιωσιμότητας , Περιοδική
αξιολόγηση αποτελεσματικότητας ,
Δημιουργία ομάδων έργου στη βάση
αξιοποίησης δεξιοτήτων .

ΤΙ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Οι ενότητες - υποδείγματα θα
περιέχουν πρακτικές εργασίες που
οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να
διεκπεραιώσουν στο χώρο εργασίας .
Οι εργασίες θα συνοδεύονται από
πηγές και κατευθύνσεις , οι οποίες θα
είναι διαθέσιμες και εκτός σύνδεσης
μέσα από τη σχετική εφαρμογή , με
στόχο την καλύτερη εμπέδωση της
γνώσης στην πράξη .

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ
Εκπαιδευτές επαγγελματικής
κατάρτισης και ενηλίκων , καθώς
και φορείς εκπαίδευσης του
ιδωτικού και του δημόσιου τομέα ,
όπως επίσης και εταιρείες που
πραγματοποιούν εκπαιδεύσεις για
το προσωπικό τους . Οργανισμούς
υποστήριξης νέων , καθώς και
οποιονδήποτε άλλο φορέα με
αντικείμενο την ανάπτυξη
δεξιοτήτων .
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ , ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΝ
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΟΠΩΣ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ , ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΧΘΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ .

