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MΆΡΤΙΟΣ 2023

Περισσότερα για το έργο
mobilex-project.eu

Δελτίο Τύπου
Έκδοση 3

Ενισχύοντας την εφαρμογή 
γνώσεων και δεξιοτήτων
μέσα από την ψηφιακή 
εκπαίδευση

Εφαρμογή γνώσης - Ψηφιακές εκπαιδευτικές ικανότητες 
για εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης για 
καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και 
μάθηση.

Η ανάπτυξη των δύο εφαρμογών για εκπαιδευτές και 
εκπαιδευόμενους έχει ολοκληρωθεί, ενώ η κοινοπραξία 
του έργου πραγματοποιεί τον τεχνικό έλεγχο των 
εφαρμογών. Μερικά από τα οφέλη της εφαρμογής για 
έξυπνες συσκευές για τους εκπαιδευόμενους είναι: 

• Συνεχής κι ευέλικτη πρόσβαση κι επικοινωνία στον 
τόπο και το χρόνο με δυνατότητα πρόσβασης κι 
επεξεργασίας εντός κι εκτός σύνδεσης στο διαδίκτυο

• Σύγχρονη τεχνική μάθησης 
• Μαθητοκεντρική προσέγγιση
• Ελκυστική εμπειρία μελέτης και μάθησης

Εφαρμογή MobilEDu για έξυπνες συσκευές και σύστημα δημιουργίας 
εκπαιδευτικού υλικού MobilEDu σε περιβάλλον υπολογιστή.

https://mobilex-project.eu/
https://www.facebook.com/MobiLExProject
https://www.linkedin.com/company/mobilex-project
https://www.instagram.com/mobilex_project/
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Τις τελευταίες εβδομάδες δοκιμάστηκε ο Editor 
καθώς και η εφαρμογή και η λειτουργικότητά της. Στη 
διαδικασία αυτή βοήθησαν 40 εκπαιδευτές (ΕΕΚ) από τις 
χώρες-εταίρους. Παράλληλα, διαπιστώθηκε επίσης αν η 
μετάφραση του Editor και της εφαρμογής στις τέσσερις 
γλώσσες των εταίρων οδήγησε σε τεχνικές δυσχέρειες. 
Ο MobilEDu Editor και η MobilEDu App είναι πλέον 
ελεύθερα διαθέσιμα.  

MobilEDu Editor: https://mobiledu.eu/ 
Εφαρμογή MobilEDu: κατεβάστε την εφαρμογή από 
το Apple Store ή το Google Play.

Τώρα η ομάδα έργου βρίσκεται στη διαδικασία τελικών 
δοκιμών των σχεδιασμένων ενοτήτων περιεχομένου και 
του περιεχομένου τους. Ως υπενθύμιση, αυτά είναι τα 
θέματα των πρώτων τεσσάρων διαθέσιμων δειγματικών 
ενοτήτων στην εφαρμογή:
1. Μάνατζμεντ βιωσιμότητας
2. Δημιουργικοί διάλογοι
3. Δημιουργία ομάδων έργου στη βάση αξιοποίησης 

δεξιοτήτων
4. Κινητοποίηση ατόμων σε περιβάλλον τηλεργασίας    

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, το έργο MobiLEx θα 
ολοκληρωθεί επίσημα. Μέχρι τότε, οι εταίροι εξακολουθούν 
να βρίσκονται στα τελικά στάδια της επεξεργασίας του 
συστήματος μάθησης MobiLEx με τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο. Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μια τελευταία 
συνάντηση του έργου στο Bielefeld της Γερμανίας. Εκεί 

διευκρινίστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες και τέθηκαν 
σε κίνηση τα τελευταία βήματα. 

Οι τελευταίες δοκιμές για τη λειτουργικότητα αλλά και το 
περιεχόμενο των τεσσάρων ενοτήτων πραγματοποιούνται 
αυτή τη στιγμή. Οι δοκιμές θα πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες ότι τα δύο εργαλεία λειτουργούν σωστά και 
ότι οι ενότητες του δείγματος είναι καλά αναπτυγμένες 
και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως καλά παραδείγματα. 
Παράλληλα, η ομάδα εργάζεται πάνω σε ένα γραπτό 
εγχειρίδιο και μια σύντομη περιγραφή βίντεο για τη χρήση 
του συστήματος MobiLEx. Η διαδικασία αυτή έχει σχεδόν 
ολοκληρωθεί και θα είναι επίσης διαθέσιμη δωρεάν.

Τι κάναμε τους τελευταίους μήνες  

Οι 4 ενότητες λειτουργούν ως μοντέλο αναφοράς για τους εκπαιδευτές, 
δηλαδή, ως ενδεικτικό περιεχόμενο μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης 
που χρησιμοποιεί την πλατφόρμα σε περιβάλλον υπολογιστή και την 
εφαρμογή για κινητές συσκευές που οι εκπαιδευόμενοι με τη σειρά 
τους μπορούν να χρησιμοποιούν για την εκτέλεση ασκήσεων στο χρόνο 
και τόπο επιλογής τους, εντός ή εκτός σύνδεσης. Εδώ μπορείτε να 
πάρετε μια ιδέα για 2 από τις 4 ενδεικτικές εκπαιδευτικές ενότητες που 
αναπτύξαμε, καθώς και τις ασκήσεις όπως έχουν σχεδιαστεί για χρήση 
από τους εκπαιδευόμενους όταν αυτές θα εμφανίζονται στην εφαρμογή 
για κινητές συσκευές (στο προηγούμενο δελτίο τύπου παρουσιασαμε 
τις άλλες 2 ενότητες):

Οι εκπαιδευτικές ενότητες
του συστήματος MobilEx 

https://mobiledu.eu/
https://apps.apple.com/pl/app/mobiledu/id1604168230?l=com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pavla.mobilex


3
MobiLEx Δελτίο Τύπου Έκδοση 3 • Mάρτιος 2023

Τίτλος Ενότητας

Δημιουργικοί διάλογοι 
Οι Δημιουργικοί διάλογοι είναι ένα πρακτικό, ιδιαίτερα 
διαδραστικό, διήμερο πρόγραμμα για διευθυντές. 
Παρέχει το χρόνο και το χώρο για να εξασκηθούν στις 
τέσσερις κορυφαίες δύσκολες συζητήσεις που πρέπει 
να κάνει κάθε διευθυντής και να λάβουν συγκεκριμένη 
και χρήσιμη ανατροφοδότηση κατά τη διαδικασία. Η 
προσέγγιση του MobiLEx που επικεντρώνεται στην 
απόδοση δίνει αυτή την ευκαιρία να μεταφέρει τη γνώση 
σε πράξεις αμέσως μετά το μαθησιακό γεγονός.

Δομή
Οι διευθυντές θα εξασκηθούν στο πώς να διεξάγουν τις 
τέσσερις πιο δύσκολες συζητήσεις:
• Συμφωνώντας στόχους ευθυγραμμισμένους με την 

επιχείρηση με έμφαση στη συμπεριφορική διάσταση
• Ανατροφοδότηση για κακή απόδοση
• Υποστήριξη υψηλής απόδοση
• Ανατροφοδότηση απόδοσης όταν οι προσδοκίες του 

διευθυντή και του εργαζομένου διαφέρουν

Μαθησιακοί στόχοι
Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει να δώσει στους 
εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να:
• Να μάθουν να ξεκινούν εποικοδομητικές συζητήσεις
• να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές 

για να διεξάγουν αυτές τις μερικές φορές απαιτητικές 
συζητήσεις σε καθημερινή βάση

• να βελτιώσουν την αυτοπεποίθηση, την 
αυτοπεποίθηση και την αυτό-παρακίνηση για να 
διεξάγουν τέτοιου είδους συζητήσεις 

Στο τέλος αυτής της κατάρτισης, οι εκπαιδευόμενοι θα 
είναι σε θέση, π.χ:
1. Να διεξάγουν δύσκολες συζητήσεις με φιλικό τρόπο, 

δημιουργώντας κίνητρα
2. Να αναγνωρίζουν τους στόχους των εργαζομένων 

εξετάζοντας τις ατομικές δυνατότητες
3. Συμπεριλαμβάνουν τον εργαζόμενο σε κάθε βήμα της 

συζήτησης ανατροφοδότησης
4. Αντιδρούν στις μη ικανοποιητικές επιδόσεις με 

εποικοδομητικό τρόπο, χρησιμοποιώντας τη 
διαδικασία που θα οδηγήσει σε εποικοδομητικές 
λύσεις διατηρώντας τις σχέσεις

5. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, να αποφεύγουν 
προσωπικές παρατηρήσεις και να επικεντρώνονται 
στη συμπεριφορά

6. Να βρίσκουν τις κατάλληλες ερωτήσεις για να 
ξεκινούν και να προχωρούν τη συζήτηση

7. Να ολοκληρώνουν τη συζήτηση με αμοιβαία 
συμφωνία για εναλλακτική προσέγγιση

Παράδειγμα άσκησης
Τίτλος: 4 τύποι συζητήσεων – ποιες είναι οι διάφορές; 
Μέρος 2

Εργασία προετοιμασίας 
Ποιες προτάσεις θα μπορούσατε να κάνετε για να 
αντιμετωπίσετε αυτές τις 2 καταστάσεις; Παρακαλούμε 
να είστε έτοιμοι να τις μοιραστείτε κατά την εκτέλεση 
της άσκησης.

1.  Ένας εργαζόμενος (που κατά τ ’άλλα είναι ένα «ασφαλές 
ζευγάρι χέρια»), δεν θέλει να αναπτυχθεί και θέλει να 
τον αφήσουν ήσυχο να κάνει τη δουλειά του. Πώς να 
παρακινήσετε αυτόν τον εργαζόμενο να γίνει μέλος της 
ομάδας; Πώς να παρακινήσετε έναν εργαζόμενο να 
κάνει ένα βήμα παραπάνω στο συνεχώς μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον;

2. Αρκετοί άνθρωποι της ομάδας σας έχουν αναφέρει σε 
διάφορες περιπτώσεις ότι είναι σχεδόν αδύνατο να λάβετε 
εγκαίρως τις απαραίτητες πληροφορίες από τη Μαρία. 
Εξαιτίας αυτού, μερικές φορές άλλα τμήματα δεν μπορούν 
να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους για να τηρήσουν 
τις προθεσμίες. Έχετε βιώσει και εσείς ο ίδιος αυτή την 
κατάσταση. Πώς θα την προσεγγίσετε;
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Τίτλος Ενότητας

Μάνατζμεντ βιωσιμότητας – Κυκλική οικονομία
Το προχωρημένο πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε 
ειδικούς και στελέχη επιχειρήσεων με προσανατολισμό στη 
βιωσιμότητα, στους οποίους ανατίθενται ή θα ανατεθούν 
εργασίες στον τομέα της βιωσιμότητας και της κυκλικής 
οικονομίας στο πλαίσιο των νομικών και διοικητικών 
καθηκόντων τους.
Δομή
• Ενότητα 1: Βασικά στοιχεία για τη βιωσιμότητα 
• Ενότητα 2: Βασικά στοιχεία της κυκλικής οικονομίας
• Ενότητα 3: Εμβάθυνση της κατανόησης της 

  κυκλικής οικονομίας
Μαθησιακοί στόχοι
Οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να 
1. να ορίζουν τον όρο αειφορία και να εξηγούν τις τρεις 

διαστάσεις της.

2. να παρουσιάζουν την έννοια της κυκλικής οικονομίας και να 
εκθέτουν τις τρεις αρχές, με γνώμονα το σχεδιασμό, και 

3. να είναι σίγουροι για την αντιπαραβολή της γραμμικής και 
της κυκλικής οικονομίας και να μπορούν να εφαρμόζουν 
τις γνώσεις τους στην καθημερινή (εργασιακή) ζωή τους. 

Παράδειγμα άσκησης
Τίτλος: Beobachten Sie Ihre Umgebung

Περιγραφή: Εργασία προετοιμασίας Παρατήρηση 
μέτρων κυκλικής οικονομίας: Προσπαθήστε να 
εντοπίσετε πού στην καθημερινή σας ζωή ή στο 
εργασιακό σας περιβάλλον συναντάτε επιτυχημένη 
εφαρμογή της προσέγγισης της κυκλικής οικονομίας. 
Εξηγήστε τι είδους μέτρα εφαρμόστηκαν.

Το Μάρτιο του 2023 θα πραγματοποιηθούν ενηεμρεωτικές 
εκδηλώσεις στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία 
και την Πολωνία. Αν ενδιαφέρεστε να παρευρεθείτε, 
επικοινωνήστε μαζί μας εδώ info@mobilex-project.eu 
Μείνετε συντονισμένοι!

Τα επόμενα βήματα

www.mobilex-project.eu

Η δημιουργία αυτής της δημοσίευσης έχει συγχρηματοδοτηθεί 
από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 
πλαίσιο του έργου με αριθμό 2020-1-DE02-KA226-VET-008177. Η 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του εθνικού φορέα του 
Προγράμματος Erasmus+ ΝΑ-ΒΙΒΒ στην παραγωγή της παρούσας 
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο 
αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η 
Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε 
χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Πρόγραμμα: 
Erasmus+, Δράση 2:  
Στρατηγικές συμπράξεις 

Διάρκεια έργου: 
1 Απριλίου 2021 – 31 Μαρτίου 2023 

Συντονιστής: 
Fachhochschule des 
Mittelstands (FHM) 

Ακολουθήστε μας
Μάθετε περισσότερα στα δελτία τύπου που 
θα ακολουθήσουν και ακολουθήστε μας στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης του MobilEx:

https://www.paiz.com.pl/
https://www.militos.org/en/
https://www.asseffebi.eu/
https://www.fh-mittelstand.de/
mailto:info%40mobilex-project.eu?subject=
https://mobilex-project.eu/
https://www.facebook.com/MobiLExProject
https://www.linkedin.com/company/mobilex-project
https://www.instagram.com/mobilex_project/

