
   

 
  

Οι εταίροι συναντώνται για τη 

δεύτερη διεθνική συνάντηση του 

προγράμματος 

Τον Ιούλιο του 2022, οι εταίροι συναντήθηκαν στη 

Βαλένθια, σε υβριδική μορφή, για να προχωρήσουν στην 

υλοποίηση του προγράμματος και να συμφωνήσουν στα 

επόμενα βήματα για την ανάπτυξη των επερχόμενων 

αποτελεσμάτων - MOOC για ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ SAT, και WOMEN GET READY 

Avatars και Upskilling HUB. 
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Επόμενα Βήματα 
o Ανάπτυξη των πόρων μάθησης για τα μαζικά 

ανοιχτά διαδικτυακά μαθήματα (Massive Open 

Online Courses - MOOC) 

o Σχεδιασμός του διαδικτυακού εργαλείου 

αυτοαξιολόγησης για την αξιολόγηση των 

ικανοτήτων πριν από τη μετάδοση 

o Συμβουλές για δεύτερη φορά από την Ομάδα 

Ενδιαφερομένων στο Βέλγιο, την Κύπρο, την 

Ελλάδα, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Πολωνία, την 

Πορτογαλία και την Ισπανία 

o Συνάντηση για την τρίτη διεθνική συνάντηση του 

προγράμματος στην Πεσκάρα 

 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ 

https://www.facebook.com/WomenGetReady 

https://women-get-ready.erasmus.site 

 

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Πρόγραμμα αρ. 2021-1-BE01-

KA220-ADU-000026156 

    

Το πρώτο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι έτοιμο! 
Το ΛΕΞΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι πλέον διαθέσιμο! Αυτό το κατά παραγγελία λεξικό 
δεξιοτήτων πολλαπλών επιπέδων καλύπτει 11 τομείς και σχεδιάστηκε σύμφωνα με ένα μοντέλο προόδου δύο 
επιπέδων που βασίζεται στο EQF (European Qualifications Framework - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων), ECVET 
(European Credit System for Vocational Education and Training - Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστώσεων για Επαγγελματική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση) και EntreComp (European Entrepreneurship Competence Framework - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Ικανοτήτων Επιχειρηματικότητας) ευρωπαϊκά πλαίσια. Κάθε ικανότητα περιγράφεται λεπτομερώς ως προς τα 
μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις, για μεσαία και προχωρημένα επίπεδα 
επάρκειας. Το πρώτο εστιάζει στην οικοδόμηση της ανεξαρτησίας του χρήστη και το δεύτερο στο να τον κάνει 
υπεύθυνο για τις αποφάσεις του όταν εργάζεται με άλλους. 
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