
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 

ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
 
 

 

    
 

 

 

Ππόζκληζη ζςμμεηοσήρ ζε ενημεπυηική ημεπίδα για ηη δπάζη καηάπηιζηρ ζε 

τηθιακέρ δεξιόηηηερ 

Αγαπεηή/-ε θπξία/ -ε, 

Με ηελ ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε εξεπλεηηθή νκάδα DAISSy 

(http://daissy.eap.gr/) ηνπ Διιεληθνύ Αλνηθηνύ Παλεπηζηεκίνπ (ΔΑΠ) πινπνηεί κηα λέα δξάζε 

θαηάξηηζεο ε νπνία ζα πξνζθέξεη ζηνπο ελήιηθνπο επξσπαίνπο πνιίηεο ρακειήο εηδίθεπζεο ηηο 

βαζηθέο ςεθηαθέο θαη εγθάξζηεο (transversal) δεμηόηεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ απαζρόιεζε, 

ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε, ηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηνπο σο πνιίηεο. Δθ 

κέξνπο ηεο θνηλνπξαμίαο ηνπ έξγνπ DCDS – ύζηεκα Αλάπηπμεο Ψεθηαθώλ Ηθαλνηήησλ, ζα 

ζέιακε λα ζαο πξνζθαιέζνπκε ζηελ ελεκεξσηηθή εκεξίδα γηα ηε δξάζε θαηάξηηζεο ζε 

ςεθηαθέο δεμηόηεηεο.  

Ζ ελεκεξσηηθή εκεξίδα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ΔΑΠ ζηελ Πάηξα (Παηξώλ 
Θιάνπο 183, 2νο όξνθνο) ηελ Σεηάξηε 22 Μαΐνπ 2019, 16:30 – 19:30.  

 

Ππόγπαμμα Ημεπίδαρ 

16:30 Πξνζέιεπζε – εγγξαθέο 

17:00 – 17:30 Θαισζόξηζκα – Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ DCDS 

π. Μπνξώηεο, Τπεύζπλνο Έξγνπ, ΔΑΠ 

17:30 – 17:45 Έλα πιαίζην αμηνιόγεζεο ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ βαζηζκέλν ζην DigComp 2.1 

Β. Βαζηιεηάδεο, Aλ. Θαζεγεηήο, Δξεπλεηήο ΔΑΠ 

17:45 – 18:00 Ζ αλάπηπμε ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ θαη ε ρξήζε ππνινγηζηή ζηελ πινπνίεζε 
κε θαξκαθεπηηθώλ παξεκβάζεσλ ζηελ άλνηα 

Γ. Θενδσξόπνπινο, Γελ. Γηεπζπληήο ΜΘΟ «ΦΡΟΝΣΗΕΩ» 

18:00 – 18:30 Δηζαγσγή ζηε δξάζε θαηάξηηζεο ζε ςεθηαθέο δεμηόηεηεο 

Ν. Αρηιιεόπνπινο, Δκπεηξνγλώκνλαο – Δθπαηδεπηήο, ΔΑΠ 

18:30 – 19:00 πδήηεζε θαη εξσηήζεηο 

19:00 – 19:30 Οινθιήξσζε εκεξίδαο, Διαθξύ γεύκα 
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ΚΑΣΑΡΣΙΗ Ε ΨΗΦΙΑΚΕ ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ 

 

Τν Σύζηεκα Αλάπηπμεο Ψεθηαθώλ Δεμηνηήησλ DCDS (http://www.dcds-project.eu/) είλαη έλα 

νινθιεξσκέλν αξζξσηό ζύζηεκα θαηάξηηζεο θαη αμηνιόγεζεο ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ, πνπ 

εζηηάδεη ζηε βειηίσζε ησλ βαζηθώλ ςεθηαθώλ δεμηνηήησλ ησλ ελειίθσλ. Σηόρνη ηνπ DCDS 

είλαη: 

 Η αλαβάζκηζε ησλ βαζηθώλ ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ ησλ ελειίθσλ κε πεξηνξηζκέλεο 

ςεθηαθέο δεμηόηεηεο 

 Η Εθαξκνγή ηνπ Πιαηζίνπ Ψεθηαθώλ 

Ιθαλνηήησλ (DigComp) ζηελ πξάμε 

 Η πξνζθνξά ελόο εξγαιείνπ απηό-

αμηνιόγεζεο 

 Η αμηνπνίεζε ηεο κεηθηήο πξνζέγγηζε 

θαηάξηηζεο (κέζσ δηαδηθηύνπ, εθηόο 

δηαδηθηύνπ, κε θπζηθή παξνπζία)  

 Η πξνζθνξά ελόο νινθιεξσκέλνπ 

αξζξσηνύ δηαδηθηπαθνύ καζεζηαθνύ 

πεξηβάιινληνο 

 Η ελζσκάησζε ραξαθηεξηζηηθώλ 

παηγληώδνπο κάζεζεο 

 Η πξνζθνξά επέιηθησλ θαη 

πξνζαξκόζηκσλ καζεζηαθώλ δηαδξνκώλ 

 Η επηθύξσζε ησλ βαζηθώλ ςεθηαθώλ 

δεμηνηήησλ 

 

Τν DCDS αθνξά ελήιηθεο (25+ εηώλ), αλέξγνπο θαη άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο, πνπ επηζπκνύλ 

λα βειηηώζνπλ ηηο ςεθηαθέο ηνπο δεμηόηεηεο. Σην πιαίζην απηό, νη ελήιηθεο πνπ ζα επηιεγνύλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ, ζα ιάβνπλ θαηάξηηζε ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60 σξώλ (κε ζπλδπαζκό καζεκάησλ 

ζε ηάμε θαη κέζσ δηαδηθηύνπ) ζε δηάζηεκα 6 εβδνκάδσλ, ηελ πεξίνδν Μάηνο – Ινύληνο 2019, 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ΕΑΠ ζηελ Πάηξα. Σε όζνπο/-εο νινθιεξώζνπλ επηηπρώο ηελ θαηάξηηζε 

ζα απνλεκεζεί πηζηνπνηεηηθό ςεθηαθήο ηθαλόηεηαο επηπέδνπ 2 κε βάζε ην Επξσπατθό 

πξόηππν DigComp. Μπνξείηε λα δειώζεηε ην ελδηαθέξνλ ζαο κέζσ email (Τίηινο email: 

DCDS) ζηε δηεύζπλζε info@daissy.eap.gr , κέρξη 23/5/2019. 

 

 

 

 

 Το DCDS υλοποιείται από μια ςφμπραξη οκτώ οργανιςμών από ζξι 
Ευρωπαϊκζσ χώρεσ (Βζλγιο, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Ρουμανία, 
Ιςπανία), ςτην οποία περιλαμβάνονται δφο Ευρωπαϊκά δίκτυα, ζνα 
Ανοικτό πανεπιςτήμιο, μια εθνική ζνωςη για τισ ΤΠΕ και τζςςερεισ 
πάροχοι μη-τυπικήσ κατάρτιςησ. 
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