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Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 
GoDigital 

Η κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος GoDigital 
πραγματοποίησαν διαδικτυακά την 
εκπαίδευση εκπαιδευτών στις 9 – 11 
Μαρτίου 2021. Δυστυχώς, λόγω της 
πανδημίας COVID δεν μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί με αποτέλεσμα να 
προσαρμοστούν οι δραστηριότητες 
διαδικτυακά.    
 
Η εκπαίδευση απευθύνεται σε 
εκπαιδευτές ενηλίκων οι οποίοι 
εργάζονται με νέους που είναι εκτός 
απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (NEETs). Είναι ανάμεσα σε 
μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες που 
συμβάλλουν στο υψηλό ποσοστό των 
άνεργων νέων, κυρίως στις ηλικίες 
μεταξύ 18 – 30 χρονών.  
 
Η εκπαίδευση παρουσίασε τις 
δραστηριότητες για τις 4 
εκπαιδευτικές ενότητες που 
δημιουργήθηκαν στο GoDigital με 
αποτέλεσμα την πιλοτική εφαρμογή 
του διαδικτυακού εργαλείου για 
αξιολόγηση των ψηφιακών δεξιοτήτων 
GoDigital Accelerator Tool.  

 

Εκπαιδευτικό Υλικό GoDigital  

Το δεύτερο πνευματικό αποτέλεσμα του 
GoDigital είναι ένα σύνολο εκπαιδευτικού 
υλικού σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες 
που είναι απαραίτητες για την αγορά 
εργασίας.  
 
Η εκπαίδευση των νέων είναι εξατομικευμένη 
για να επιτρέπει στους νέους να αυτό-
αξιολογούν τις τρέχουσες ψηφιακές τους 
δεξιότητες, και ως εκ τούτου, θα τους 
βοηθήσει να εντοπίσουν τις ελλείψεις που 
έχουν στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και 
στη συνέχεια να τις βελτιώσουν ανάλογα με 
τις δικές τους ανάγκες.  

 
Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στο 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων 
(DigiComp) για τους πολίτες που αναπτύχθηκε 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Πλαίσιο 
Δεξιοτήτων (DigiComp) προσφέρει ένα 
εργαλείο, βασισμένο σε ορολογίες και ένα 
εννοιολογικό μοντέλο, για να βελτιώσει τις 
ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών και την 
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση και κατάρτιση.  
 



 

 
 

Πηγή: Piqsels (https://www.piqsels.com/en/public-

domain-photo-jtfpn ) 
 

Εκπαιδευτικές Ενότητες 

GoDigital   

Με βάση τις ανάγκες των εργοδοτών, 
τέσσερις (4) εκπαιδευτικές ενότητες 
δημιουργήθηκαν στο έργο GoDigital και 
καθορίστηκαν ως βασικές για την εύρεση 
εργασίας. Αυτές είναι: 

 Επεξεργασία Πληροφοριών & Βασικές 
Ψηφιακές Γνώσεις 

 Επικοινωνία & Συνεργασία  

 Δημιουργία Ψηφιακού Περιεχομένου  

 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο & Επίλυση 
Προβλημάτων 

  
Η εκπαίδευση του έργου GoDigital 
βασίζεται  σε μια εξατομικευμένη 
εκπαίδευση. Επίσης, έχουν δημιουργηθεί 
τρία (3) επίπεδα εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων για την κάθε εκπαιδευτική 
ενότητα.  
 
They will be available for use from the 
GoDigital Web site later in the year. 

Η ιστοσελίδα του 
GoDigital 

Μπορείτε να βρείτε την 
ιστοσελίδα του Έργου GoDigital 
όπου περιέχει όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες για το 
έργο, τους εταίρους, τους στόχους 
και τις δραστηριότητες, και τα 
πρόσφατα νέα όπως διαδικτυακές 
συναντήσεις κτλπ.    
 
Επίσης, μπορείτε να βρείτε τα δύο 
(2) πνευματικά αποτελέσματα του 
έργου που είναι το Διαδικτυακό 
Εργαλείο (Accelerator Tool) για 
Αυτό-αξιολόγηση των Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων και το εκπαιδευτικό 
υλικό.  
 
το Διαδικτυακό Εργαλείο 
(Accelerator Tool) περιλαμβάνει 
ερωτήσεις αυτό-αξιολόγησης που 
παρέχει στους χρήστες μια 
εξατομικευμένη εκπαίδευση  σε 
ψηφιακές δεξιότητες για εύρεση 
εργασίας. Αυτές οι ψηφιακές 
δεξιότητες αντιστοιχούν στο 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών 
Δεξιοτήτων (DigiComp) για τους 

πολίτες. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://godigital-project.eu/     
 
 
 
 
 
 

Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Αυτή η ανακοίνωση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του 
συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για 

οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ 
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