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Σχετικά με το
Εγχειρίδιο Χρήσης
Το Εγχειρίδιο Χρήσης του
έργου EDGE αποτελεί μέρος
της Τελικής Έκθεσης του
έργου, και κύριος σκοπός του
είναι να παρέχει στους
χρήστες έναν οδηγό, βήμα
πρός βήμα, για το πώς να
χρησιμοποιήσουν τα βασικά
Παραδοτέα του έργου.

Παραδοτέο 1 (ΙΟ 1)

Τελική Έκθεση

Το πρώτο παραδοτέο του έργουδεν είναι άλλο από την Τελική
Έκθεση της οποίας μέρος είναι και το συγκεκριμένο Εγχειρίδιο
Χρήσης. Καθώς ο αναγνώστης εξερευνά ήδη το παραδοτέο Νο. 1
παρακάτω θα βρείτε μια γραφική αναπαράσταση του τρόπου με τον
οποίο πραγματοποιήθηκε το αποτέλεσμα.
.

Η πρόταση είχε χρηματοδοτηθεί
και στην πρώτη διεθνή
συνάντηση στην Ουαλία
ξεκίνησε η συζήτηση για τη
δομή του IO 1 .

Η τελική έκθεση
επιλέγεται ως
παραδοτέο της πρότασης
για χρηματοδότηση

Μετά την πρώτη συνάντηση, ο
συντονιστής του IO 1 άρχισε τη
συλλογή των απαραίτητςν
αρχείων

Η δεύτερη διεθνής συνάντηση ορίστηκε
στην Αυστρία όπου το IO 2
ολοκληρώθηκε και συζητήθηκε η η
μορφή του στα πλαίσια τουΙΟ1

Εχοντας λάβει τις αξιολογήσεις για
τις δύο πρώτες διεθνείς
συναντήσεις ξεκινησε η συλογή
των κεφαλαίων αξιολόγησησ

Παραδοτέο 1 (ΙΟ 1)

Τελική Έκθεση

Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της
τρίτης και της τέταρτης συνάντησης τα
παραδοτέα 2,3 &4 είχαν είτε
πλήρως ή σχεδόν ολοκληρωθεί
οδηγώντας στην έναρξη της
πραγματικής ανάπτυξης του
περιεχομένου για την Τελική Έκθεση

Η τρίτη διεθνής συνάντηση
πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα,
όπου το πρώτο σχέδιο της τελικής
έκθεσης, από την άποψη της
γραφιστικού σχεδίου,
παρουσιάστηκε.

The forth International Meeting
took place in Portugal were the
partnership was presented with
the contents and fields of the
Final Report and requests of input.

Η τελική διεθνής συνάντηση έλαβε
χώρα στην Ιρλανδία, όπου
παρουσιάστηκε το ΕγχειρίδιοΧρήσης

Μετά την τελευταία διεθνή
συνάντηση η Τελική Έκθεση
συγκέντρωσε την τελευταία
πληροφορία που χρειαζόταν και
έφτασε στη σημερινή της μορφή.

Παραδοτέο 2 (ΙΟ 2)

Οδηγίες (Υπο)Στήριξης Εκπαιδευομένων
Η εταίροι του έργου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης των «Οδηγιών (Υπο)Στήριξης Εκπαιδευομένων»
διεξήγαγαν ενδελεχή έρευνα μεταξύ μαθητών, διδακτικού προσωπικού και διευθυντών εκπαίδευσης για να
συγκεντρώσουν μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστης πρακτικής για τη βελτίωση της εμπλοκής των
μαθητών στην διαδικασία της γνώσης με συνέπεια.
Στο τελικό προϊόν, το οποίο θα βρείτε στις επόμενες σελίδες ή σαν ξεχωριστό αρχείο ακολουθώντας το παρακάτω
διάγραμμα, ο αναγνώστης μπορεί να δει πώς η παραπάνω έρευνα, οδήγησε στην παραγωγή ενός πίνακα που
περιγράφει:
Συστάσεις, Αιτιολογίες και Προαπαιτούμενα
Αναφορικά με κάθε παρακάτω κατηγορία ενδιαφέροντος
Υποστήριξη Εκπαιδευομένων
Ικανότητες Εκπαιδευτών/ Εκπαιδευτικών
Μέθοδοι Διδασκαλίας

Click
here

Επισκευθείτε την ιστοσελίδα μας
edgeproject.eu

Πηγαίνετε στα
«Παραδοτέα»

Πατήστε στις
«Οδηγίες»

Παραδοτέο 2 (ΙΟ 2)

Οδηγίες (Υπο)Στήριξης Εκπαιδευομένων
Υποστήριξη Εκπαιδευομένων
Συστάσεις

1.

2.

3.

4.

Αιτιολογίες

Προαπαιτούμενα

Να παρέχετε αποτελεσματική
επαγγελματική συμβουλευτική (σε όλη
την διάρκεια της σταδιοδρομίας του
ατόμου, όχι μόνο κατά την είσοδο του
στην αγορά εργασίας).

o Προσωπικό Συμβουλευτικής με ειδίκευση στον
επαγγελματικό Προσανατολισμό
o Αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου σε πρώτη
Κρίνεται απαραίτητο ένα ατομικό μαθησιακό σχέδιο για
φάση
την εξέλιξη κάθε εκπαιδευόμενου.
ο Ατομικά σχέδια μαθησιακής πορείας / μάθησης
ο Μηχανισμοί παρακολούθησης της πορείας του
εκπαιδευόμενου

Να προνοείτε για την ευελιξία του
μαθήματος σας (χρονικό διάστημα
εγγραφών, διάρκεια μαθήματος,
τοποθεσία)

Μια μακρά περίοδος αναμονής μπορεί να αποθαρρύνει
τον εκπαιδευόμενο από την συμμετοχή σε ένα
oΗ συνεχής επαφή με τον εκπαιδευόμενο
oΗ επιμήκυνση της περιόδου έναρξης
συγκεκριμένο μάθημα. Καθυστερημένες εγγραφές
μαθημάτων
μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολία στην
ενσωμάτωση σε υπάρχουσες ομάδες μάθησης.

Ενώ η ποικιλομορφία στην ομάδα είναι πολύτιμη,
Να παρέχετε εξατομικευμένα μαθήματα πρέπει επίσης να διασφαλίζεται ένα επίπεδο
για διαφορετικές ομάδες-στόχους.
συμβατότητας μεταξύ των εκπαιδευομένων στην ομάδα
(ηλικία, ανάγκες κ.λπ.)
Οι εκπαιδευόμενοι έρχονται με διαφορετικά
ενδιαφέροντα, δυνατότητες και στόχους. Σύντομες
πιστοποιημένες ενότητες, που παραδίδονται διαδοχικά,
θα βοηθήσουν να διατηρηθεί το κίνητρο και να
Να δώσετε έναν αρθρωτό σχεδιασμό
στο μάθημα σας με μία επιλογή από
ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση του εκπαιδευόμενου. Οι
ενότητες.
πιστοποιήσεις στη συνέχεια μπορούν να δοθούν για
κάθε ενότητα χωριστά ή για όποιον έχει
παρακολουθήσει όλες τις ενότητες ένα συνολικό
πιστοποιητικό.

oΣυνέντευξη & Αξιολόγηση εκπαιδευόμενου
πριν την είσοδο του σε ομάδα
οΠροσεκτική διαδικασία επιλογής και
συγκρότησης ομάδων

o Πιστοποιημένες ενότητες
o Οι Ενότητες να παραδίδονται διαδοχικά
o Να υπάρχει η ευελιξία στο πρόγραμμα, να
υπάρχει δηλαδή δυνατότητα παρακολούθησης
ενοτήτων χωρίς προαπαιτούμενες ενότητες.

Παραδοτέο 2 (ΙΟ 2)

Οδηγίες (Υπο)Στήριξης Εκπαιδευομένων
Υποστήριξη Εκπαιδευομένων
Συστάσεις

5.

6.

7.

Αιτιολογίες

Προαπαιτούμενα

Να παρέχετε κοινωνική και ψυχολογική
στήριξη για τους ευάλωτους
εκπαιδευόμενους. Επίσης, πρέπει να
υπάρχει διαρκής συνεργασία &
επικοινωνία μεταξύ ψυχολόγων,
εκπαιδευτικών και των συμβούλων
επαγγελματικού προσανατολισμού.

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να παρουσιάσουν με
κοινωνικά ή συναισθηματικά προβλήματα που πρέπει να o Υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης
ο Ολοκληρωμένος σχεδιασμός κατά περίπτωση
αντιμετωπιστούν, αν πρόκειται να συμμετάσχουν με
επιτυχία το πρόγραμμα. Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί, ο Μια αποτελεσματική συνεργασία
οι ψυχολόγοι & οι σύμβουλοι να συνεργάζονται για την εκπαιδευτικών, ψυχολόγων & συμβούλων
καλύτερη υποστήριξη του εκπαιδευόμενου και να
επαγγελματικού προσανατολισμού
συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο δράσης.

Όπου είναι απαραίτητο να σχεδιάσετε
ατομικά χρονοδιαγράμματα.

Συχνά, οι εκπαιδευόμενοι δεν μπορούν να
προσαρμοστούν σε μια ρουτίνα και μπορεί να είναι
δύσκολο να διατηρηθεί η ακρίβεια, η συγκέντρωση ή να o Χαλάρωση των κανονισμών φοίτησης
ο Συνδυασμός δια ζώσης & εξ αποστάσεως
συμμετέχουν αποτελεσματικά στην πορεία. Σε
εκπαίδευσης
εξαιρετικές περιπτώσεις, θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία o Η χρήση της τεχνολογίας
στον μαθητή να πάρει χρόνο (ώρες, ημέρες,
o Εξατομικευμένα σχέδια μελέτης
εβδομάδες) για την αντιμετώπιση των προσωπικών τους
δυσκολιών χωρίς να υπάρχουν συνέπειες.

Όπου είναι εφικτό να υπάρχουν μικρές
ομάδες μάθησης.

Ασθενέστεροι μαθητές μπορούν να αντιμετωπίσουν
ο Ομάδες υποστήριξης μάθησης
δυσκολίες σε μεγάλες, ανταγωνιστικές ομάδες και
o Εξατομικευμένα σχέδια μάθησης
μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά σχετικά με τα κίνητρα
ο Ενσυναίσθηση στα πλαίσια της διδασκαλίας
παρακολούθησης και την γενικότερη πρόοδο τους.
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Οδηγίες (Υπο)Στήριξης Εκπαιδευομένων
Υποστήριξη Εκπαιδευομένων
Συστάσεις

8.

9.

10.

Αιτιολογίες

Να παρέχετε αποτελεσματική διαχείριση
Πρέπει να εξασφαλιστεί η επιτυχής ανταλλαγή των
της μετάβασης των εκπαιδευόμενων
δεδομένων του μαθητή μεταξύ των αρμόδιων
που μετακινούνται από ένα εκπαιδευτικό
οργάνων.
πρόγραμμα σε κάποιο άλλο.

Να επιτρέπετε στους εκπαιδευόμενους
να αξιολογούν τα μαθήματα και την
ποιότητα της διδασκαλίας. Να
ενθαρρύνετε τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς να πραγματοποιούν
αυτοαξιολόγηση και αξιολογήσεις
συναδέλφων.
Να συνδυάσετε θεωρητική και πρακτική
εκπαίδευση με στόχο την
επαγγελματική εμπειρία. Να
προσφέρονται μαθήματα που έχουν
ζήτηση στην αγορά εργασίας και με την
συνδρομή των εργοδοτών να
δημιουργηθούν θέσεις πρακτικής
άσκησης με πιθανή θέση εργασίας στο
μέλλον.

Προαπαιτούμενα
o
ο
o
o

Η τυποποίηση των συστημάτων
Εθνική βάση δεδομένων
Τήρηση αρχείων και κοινή χρήση τους
ePortfolio

Να συγκεντρωθούν πληροφορίες από τους μαθητές
σχετικά με την εμπειρία τους από το πρόγραμμα. Οι
εκπαιδευτικοί μέσω συνεχούς αυτοαξιολόγησης και
αξιολόγησης από άλλους εκπαιδευτές θα πρέπει να
προωθούν την διασφάλιση της ποιότητας και την
ανάπτυξη της παροχής υπηρεσιών.

o Η αθροιστική αξιολόγηση από τους
εκπαιδευόμενους
ο Ο αναστοχασμός για τους εκπαιδευτικούς

Μπορεί οι εκπαιδευόμενοι να εκτιμούν λιγότερο τα
εκπαιδευτικά προγράμματα που δεν παρέχουν
εργασιακή εμπειρία και να μην τα παρακολουθούν
τακτικά. Ως εκ τούτου, η δικτύωση με τοπικούς εργοδότες
και, όπου είναι δυνατόν, η παροχή ευκαιριών πρακτικής
άσκησης (π.χ. μια μέρα την εβδομάδα) θα ήταν
ευεργετική.

o Συνεργασία με εργοδότες
ο Προσκεκλημένοι ομιλητές
o Ανάπτυξη Πρακτικών δεξιοτήτων
o Προετοιμασία ενοτήτων Σταδιοδρομίας
o Ουσιώδεις θέσεις εργασίας ( σε συνάφεια με
το αντικείμενο του μαθήματος)
o Πρωτοβουλία Εκπαιδευόμενου

Παραδοτέο 2 (ΙΟ 2)

Οδηγίες (Υπο)Στήριξης Εκπαιδευομένων
Υποστήριξη Εκπαιδευομένων
Συστάσεις

11.

Να περιλαμβάνονται περισσότερα
επαγγελματικά θέματα στα μαθήματα
και να ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες
της αγοράς εργασίας.

12. Να χρησιμοποιείτε μια ποικιλία
μεθόδων αξιολόγησης.

13

Να παρέχετε πρακτικά κίνητρα, όπως
τρόφιμα, κάλυψη εξόδων πρόσβασης
. στον χώρο των μαθημάτων, φύλαξη
παιδιών, άνετα προσβάσιμους χώρους
με δυνατότητα στάθμευσης οχημάτων.

Αιτιολογίες

Προαπαιτούμενα

Τα μαθήματα που προάγουν την ακαδημαϊκή γνώση δεν
o Δομές που να μπορούν να υποστηρίξουν
ταιριάζουν σε όλους τους μαθητές και δεν
μαθήματα πρακτικών δεξιοτήτων
διευκολύνουν πάντα τα διαφορετικά μοντέλα μάθησης.
ο Εκπαιδευτικοί με εμπειρία σε πρακτικές
Τα πρακτικά επαγγελματικά μαθήματα με στόχο την
δεξιότητες
αγορά εργασίας μπορεί να είναι πιο κατάλληλα για
ο Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη
εκπαιδευόμενους χαμηλότερων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Αξιολογώντας τους μαθητές μέσα από πρακτικούς
τρόπους, όπως οι προσομοιώσεις και τα παιχνίδια
ρόλων μπορεί να ταιριάξει ομάδες με πρακτικές
δεξιότητες και άτομα με κακές γλωσσικές δεξιότητες.

ο Εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης
ο Κατάλληλα Υλικά αξιολόγησης

Οι πρακτικές, οικονομικές προσφορές είναι ένα ισχυρό
κίνητρο για να ενθαρρύνουν τους μαθητές να
εγγραφούν ή να παραμείνουν σε ένα πρόγραμμα. Οι
εκπαιδευόμενοι από τις αγροτικές περιοχές μπορεί να
o Δέσμευση σε εθνικό επίπεδο
χρειαστεί να ταξιδέψουν μεγάλες αποστάσεις και για να
ο Επιδότηση ταξιδιωτικών διαδρομών και
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα. Η φύλαξη των
υγιεινών γευμάτων
παιδιών είναι ένα σημαντικό κίνητρο για πολλές
ο Φύλαξη παιδιών
γυναίκες. Τα επιδοτούμενα υγιεινά γεύματα είναι
επίσης σημαντικά, ειδικά για την ευημερία των νέων
μαθητών, οι γονείς των οποίων δεν μπορούν να τα
προσφέρουν.
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Learner Retention Guidelines
Ικανότητες Εκπαιδευτή / Εκπαιδευτικού
Είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές να
έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται πλήρως στις
ανάγκες των μαθητών τους. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
είναι σε θέση να ανταποκριθούν και στις ανάγκες των
μεταναστών, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών
αναγκών τους.

1.

Να απασχολείτε εξειδικευμένο
εκπαιδευτικό προσωπικό με
ποικίλες ειδικότητες και προσόντα
για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
των διαφορετικών ομάδωνστόχων.

2.

Να περιορίζετε το διοικητικό φόρτο
εργασίας των εκπαιδευτικών,
Θα πρέπει να υπάρχει βοήθεια προς τους
προκειμένου να βελτιωθεί η
εκπαιδευτικούς / εκπαιδευτές ώστε περιοριστεί το
ποιότητα του χρόνου που μπορεί διοικητικό φόρτο εργασίας τους.
να δαπανηθεί με τους μαθητές.

o Ευέλικτο χρονοδιάγραμμα
o Κατανομή του μη διδακτικού χρόνου
ο Να υπάρχει εκπαιδευόμενος που να έχει
τον ρόλο του βοηθού καθηγητή

3.

Να παρέχετε ενδοϋπηρεσιακή
κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς σε
συνάφεια με το εκπαιδευτικό τους
αντικείμενο και στον τομέα των
ειδικών αναγκών, όπως
δυσλεξία, ΔΕΠΥ κ.λπ.

Για να είναι σε θέση ο εκπαιδευτής να ανταποκριθεί
αποτελεσματικά στις ατομικές μαθησιακές δυσκολίες
των μαθητών του και να τους βοηθήσει πρέπει να
είναι άρτια καταρτισμένος.

o Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη
ο Συνεχής έρευνα
ο Ειδική αξιολόγηση υλικών διδασκαλίας

4.

Προώθηση της ομαδικής εργασίας
ανάμεσα στα μέλη του
προσωπικού για την ενίσχυση της
αποτελεσματικής συνεργασίας.
Καλό θα είναι, όπου είναι εφικτό,
να διατηρείται η ίδια ομάδα
εργασίας.

Οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο
υποστήριξης των εκπαιδευόμενων, ιδιαίτερα των
νέων. Είναι σημαντικό η σύσταση του προσωπικού να
παραμένει σταθερή και να αποφεύγονται οι διαρκείς
αλλαγές στα πρόσωπα.

o
ο
ο
o

o Ολοκληρωμένη διδασκαλία γλώσσας
ο Συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη
ο Προώθηση της διαπολιτισμικότητας

Δίκτυα υποστήριξης των εκπαιδευτικών
Ομαδική εργασία
Δημιουργική ηγεσία
ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας
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Learner Retention Guidelines
Μέθοδοι Διδασκαλίας

1.

Χρησιμοποιώντας μια ποικιλία εναλλακτικών μεθόδων
διδασκαλίας εξασφαλίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό η
συμμετοχή του εκπαιδευόμενου. Οι δημιουργικές
Να διαφοροποιούνται οι συνθήκες
τεχνικές μάθησης θα συμβάλλουν στην βελτίωση των
μάθησης, όπου είναι δυνατόν, π.χ.
κινήτρων παρακολούθησης του μαθήματος. Θα πρέπει
αίθουσες πολυμέσων, εκδρομές
να προωθηθεί η μικτή μάθηση (π.χ. ιστοσελίδες,
κτλ.
ψηφιακές πλατφόρμες, εφαρμογές ανοικτού κώδικα, το
Moodle) καθώς και οι σωματικές δραστηριότητες (π.χ.
εκδρομές, υπαίθρια παιχνίδια).

o
o
o
o
o

2.

Να επιτρέπετε στους
εκπαιδευόμενους να
δημιουργήσουν και να
οργανώσουν το δικό τους
περιβάλλοντα μάθησης. Όπου
είναι εφικτό, να παρέχετε
προσωπικό χώρο στους
εκπαιδευόμενους.

o Συμμετοχή του εκπαιδευόμενου
ο Αυτονομία του εκπαιδευόμενου
o Συμβούλιο Εκπαιδευόμενων

3.

Οι εκπαιδευτικοί / εκπαιδευτές είναι υπεύθυνοι για την
Να καθιερώσετε ένα υποστηρικτικό
προώθηση των καλών σχέσεων μεταξύ των
περιβάλλον μάθησης και ένα
εκπαιδευόμενων. Ένα θετικό πνεύμα στην ομάδα
θετικό πνεύμα για τους
επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να αισθάνονται
εκπαιδευόμενους.
άνετα και ενισχύεται η αυτοεκτίμηση τους.

o Χρήση Open Badges για να
ανταμείψετε την ομαδική εργασία
o Βασικοί κανόνες
ο Συλλογική ευθύνη

4.

Να ενθαρρύνετε τους
εκπαιδευόμενους να είναι
περισσότερο προσανατολισμένοι
στο στόχο τους με την ανάπτυξη
ατομικών σχεδίων μάθησης.

o Ατομικά σχέδια μάθησης
ο Διαρκείς αξιολογήσεις

Αυτό ενισχύει την συνεργασία της ομάδας και τα
κίνητρα παρακολούθησης, ιδίως για τους νέους
εκπαιδευόμενους.

Είναι σημαντικό για τους εκπαιδευόμενους να έχουν
ένα ατομικό σχέδιο μάθησης με καθορισμένους
προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους. Δώστε
τους την ευκαιρία να επανεξετάσουν τους στόχους σε
σχέση με την πρόοδο τους σε συνεχή βάση.

Εναλλακτικές συνθήκες μάθησης
Οικονομικός Προϋπολογισμός
ePortfolio & Moodle
Μοντέλα μικτής μάθησης
Χρήση πολυμέσων
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Learner Retention Guidelines
Μέθοδοι Διδασκαλίας

Οι γονείς έχουν μια ισχυρή επιρροή σε νέους
ανθρώπους. Η διατήρηση της επικοινωνίας με τους
γονείς η εμπλοκή τους μπορεί να ενισχύσει τη
δέσμευση του εκπαιδευόμενου.

5.

Στην περίπτωση των νέων
εκπαιδευομένων να ενθαρρύνετε
την ενεργό συμμετοχή των
γονέων τους.

6.

Οι κοινωνικές δεξιότητες θεωρούνται ότι παίζουν
σημαντικό ρόλο στην προσωπική και επαγγελματική
επιτυχία. Θεωρούνται σημαντικές και απαραίτητες και
Να ενθαρρύνετε και να προωθείτε
από τους εργοδότες, πέρα των τυπικών προσόντων. Η
την ανάπτυξη των κοινωνικών
ανάπτυξη θετικών προσωπικών συμπεριφορών, όπως
δεξιοτήτων.
η αξιοπιστία και η ευσυνειδησία, μπορούν να
αποφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο σε προσωπικό όσο
και σε επαγγελματικό επίπεδο.

o Σύστημα ανταμοιβών κοινωνικών
δεξιοτήτων
o Open Badges
o ePortfolio

7.

Το να μαθαίνει κάποιος να ζει και να εργάζεται
Να ενθαρρύνετε την
αρμονικά με ανθρώπους από διαφορετικά πολιτιστικά
διαπολιτισμική ενσυναίσθηση των υπόβαθρα είναι πολύ σημαντικό λόγω της αύξησης της
εκπαιδευόμενων και να
παγκοσμιοποίησης και της διεθνούς μετανάστευσης. Η
παρέχονται διαπολιτισμικές
προοπτική της ειρηνικής και επιτυχής ενσωμάτωσης των
εμπειρίες.
μειονοτήτων είναι σήμερα μια σημαντική κοινωνική
επιταγή.

o Διαπολιτισμική ευαισθητοποίηση
ο Εκπαιδευτικό Υλικό Πολυπολιτισμικότητας
ο Δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με
διαπολιτισμικά στοιχεία
ο Εκπαίδευση με άξονα την ισότητα

o Κατ’οίκον διδασκαλία
o Συναντήσεις εκπαιδευτικών - Γονέων
(Για τους νέους εκπαιδευόμενους)
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Learner Retention Guidelines
Μέθοδοι Διδασκαλίας

8.

Οι κοινωνικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της
Να δίνετε περισσότερο χρόνο για
διαχείρισης του χρόνου και τις δεξιότητες μάθησης,
την ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης
είναι ζωτικής σημασίας για άτομα που έχουν ήδη
και να ενθαρρύνετε την
απεμπλακεί από την εκπαίδευση και μπορεί να
αυτομάθηση.
δυσκολεύονται με την τυπική μαθησιακή ρουτίνα

o
o
ο
o
ο

9.

Να υποστηρίζετε την συνεργατική
εμπειρία μάθησης και όχι μια
προσέγγιση που να βασίζεται
αποκλειστικά στο δασκαλοκεντρικό
πρότυπο.

Οι συνεργατικές μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης
(βίντεο, παιχνίδια ρόλων κλπ) μεγιστοποιούν το
δυναμικού των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την
προώθηση των δημοκρατικών αρχών.

ο Εμπειρία στην συνεργατική μάθηση
ο Πολυμέσα
ο Δημοκρατικές αρχές

10.

Να υποστηρίζετε κοινωνικές και
εξωσχολικές δραστηριότητες.

Η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και το αίσθημα
του ανήκειν σε μια ομάδα ενισχύουν τα κίνητρα
o Εξωσχολικές δραστηριότητες
παρακολούθησης του εκπαιδευόμενου και ενισχύουν ο Κοινωνικές δραστηριότητες
σημαντικά την κοινωνική ένταξη.

11.

Να σχεδιάσετε σαφείς κανόνες
που να εκφράζουν όλους τους
εμπλεκόμενους.

Οι κανόνες μπορούν να αναπτυχθούν σε μια
δημοκρατική και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία. Θα
πρέπει να αναρτηθούν γραπτώς σε εμφανές σημείο
του οργανισμού.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων μάθησης
Πρόγραμμα ένταξης
Αυτομάθηση
Συνδυαστικά μαθήματα
Αυτονομία του εκπαιδευόμενου

o Βασικοί κανόνες
ο Διαφάνεια
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ePortfolio

Το ePortfolio είναι μια συλλογή από ηλεκτρονικά στοιχεία που
έχει συγκεντρώσει κανείς και χρησιμοποιείται από τον χρήστη για
να επιδεικνύει τις ικανότητες και τα επιτεύγματά του
Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε έναν εκτενέστατο οδηγό
πάνω στο πώς να χρησιμοποιείται μια υπηρεσία ePortfolio

Το ePortfolio Mahara θα επιτρέψει στον εκπαιδευόμενο όχι μόνο να μοιραστεί τα επιτεύγματά τους με πιθανούς εργοδότες
και περαιτέρω φορείς παροχής εκπαίδευσης, αλλά και για να προσαρμόσει και να δημιουργήσει το δικό του μοναδικό
«εκθεσιακό χώρο» για την απασχόληση.


Το ePortfolio περιλαμβάνει από ένα πλήρες μάθημα Προσανατολισμού και Απασχολησιμότητας σε περιβάλλον Moodle
το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αντιπαραβάλλουν τις δεξιότητες και τα επιτεύγματά τους.



Η παραπάνω διαδικασία τροφοδοτεί απευθείας το Mahara όπου βασίζεται το ePortfolio και ο εκπαιδευόμενος έχει τη
δυνατότητα επιλογής του χρησιμοποιώντας απλώς ένα προ-ενσωματωμένο πρότυπο ή το σχεδιασμό της αρεσκείας του
για να επιδείξει επιτυχίες και επιτεύγματά (συμπεριλαμβανομένων τυχόν αποκτημένα Open Badges).
Επιλεγμένες σελίδες, χρησιμοποιώντας μυστικές διευθύνσεις URL, μπορούν στη συνέχεια να μοιραστούν με τους
υποψήφιους εργοδότες ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το Έργο EDGE ανέλαβε επίσης τη δημιουργία online πόρων και
κατευθυντήριων γραμμών για να βοηθήσει τους μαθητές να περιηγηθούν στον κόσμο του ePortfolio.



Το παρακάτω διάγραμμα αντιπροσωπέυει την δομή του ePortfolio μας.

Προσανατολισμός

Απασχολισιμότητα

Open Badges

2







3

Σημείωση: Το URL μπορεί να διαφζρει ανάλογα με τον φορζα με τον οποίο δουλζυετε. Εάν υπάρχει
ςημειώςτε το εδώ:

4

Σημείωση: Εναλλακτικά μπορείτε να ειςζλθετε ςτο Mahara μζςω τησ διεφθυνςησ
http://kekdafni.gr/eportfolio, ή όποια άλλη ζκδοςη άλλου φορζα για την οποία διαθζτετε
λογαριαςμό

5

6
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→

→

Required fields
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→
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→
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→

→
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→
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→

→

→

16

17

18
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21



22

→

→

23

24

25

Κουμπί toggle

26

27

Εικονίδιο
κοινοποίηςησ

28

<p><iframe src="https://backpack.openbadges.org/share/f5f9fbf5f9fbf5f9fbf5f9fbf5f9fbf5f9fbf5/"
width="1000" height="600"> </iframe></p>

29

→

)

30

1.
2.
3.
4.

5.

30
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→

33

o

o

34

o

35

36






37

38

Τα δικά μας Open Badges
EDGE Open Badge CPD
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EDGE Open Badges







OB Initiator
OB Issuer
OB Verifier
Moodle User
21st Century Tutor

IT Skills
Μετά την πρώτη πιλοτική φάση, το Πρόγραμμα EDGE ανέπτυξε μια σειρά
από διαφορετικά Open Badges, τα οποία έχουν δοκιμαστεί μεταξύ των
διαφόρων ομάδων εκπαιδευομένων σε όλες τισ συνεργαζόμενες χώρες.
Μόλις συλλέχθηκε η ανάδραση από την πιλοτική φάση, χρησιμοποιήθηκε
για τη βελτίωση των προσχεδίων των Open Badges. Οι συστάσεις που
έγιναν είχαν σχέση με τα κριτήρια αξιολόγησης, τα γραφικά και το πώς
εμφανίζονται, καθώς και την ονομασία, οδηγώντας έτσι στα τελικά Ο.Β.
Ακολουθώντας τις απαραίτητες διαδικασίες οριστικοποιήσαμε τα τελικά
Open Badges, αναφορικά με την έκδοση και το σύστημα το οποίο θα
επιτρέψει στους δασκάλους και τους μαθητές στις χώρες των εταίρων να
χρησιμοποιήσουν αλλά και να αναπτύξουν Ο.Β. Στόχος μας είναι να
διατηρηθεί καθόλη τη διάρκει του έργου, αλλά και αργότερα, μία
συγκεκριμένη γραμμή ποιότητας, η οποία διασφαλίζεται από τη θέσπιση
ομάδας αξιολόγησης με μέλη από τους συνεργαζόμενους εταίρους του
έργου EDGE.

Keyboard Skills
 Online Forms
 Online Presentations


Communication Skills
Good Listener
 Telephone Skills
 Constructive Feedback
 Intercultural
Communication


Self Development







Resilience
Empathy
Appreciating Diversity
Time Management
Using Enneagram
Reflective Practice

Leadership and Innovation

Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε έναν εκτενέστατο οδηγό
σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τα Open Badges







Leadership
Project Management
Handling Stress in the
Workplace
Teamwork
Volunteering

Παραδοτέο 4 (IO 4)

Πώς να ανεβάσετε ένα Badge στο Moodle

EDGE Open Badges
1. Επισκευθείτε τη σελίδα μας
www.edgeproject.eu
2. Στο καντρικό μενού πατήστε “Outcomes” και
έπειτα “Badges”
3. Κάντε δεξί κλικ πάνω στην εικόνα του Badge
που θέλετε να ανεβάσετε
4. Πατήστε «Αποθήκευση εικόνας» και σώστε
την εικόνα

5. Κάντε Login στην πλατφόρμα
Moodle του KEK ΔΑΦΝΗ
6. Πηγαίνετε στην επιλογή Site
Administration-> Badges
7. Κάντε κλικ στην επιλογή “ add
a new badge”
8. Από την διαθέσιμη περιγραφη
που υπάρχει σην ιστοσελίδα
μας δίπλα από κάθε badge ,
κάντε αντιγραφή και
επικόλληση όπου σας ζητηθεί
περιγραφή
9. Ανεβάστε την φωτογραφία που
σώσατε νωρίτερα

8

9

10.στο χωρίο με τίτλο”issuer
details” πληκτρολογίστε το
όνομα του οργανισμού σας

11. Επιλέξτε ως ημερομηνία
λήξης την προεπιλογή– ποτέ
– never

12. Κάντε κλικ στο “Create Badge”

Πώς να ανεβάσετε ένα Badge στο Moodle

Παραδοτέο 4 (IO 4)

EDGE Open Badges
13. Ακολουθώντας την
επιλογή “Add Badge Criteria”, κάντε κλικ στο
βελάκι που θα σας
ανοιίξει ένα μενού
14. Κάντε κλικ στην
επιλογή “Manual issue by
role”

18. Κάντε κλικ στην
επιλογή “save” και
έπειτα στην “enable
access”

15. Επιλέξτε ποιος θα έχει τη
δυνατότητα να δώσει ένα
badge (π.χ. Manager)
16. Κάντε κλικ στην επιλογή “the
criterion is complete when” και
επιλέξτε την προτίμησή σας
17. Επικολλήστε το κείμενο που
θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας
με την ένδειξη badge criteria ,
στη ζητούμενη περιγραφή

19. Κάντε κλικ στην
επιλογή “continue”

Το badge σας ειναι
έτοιμο για διάθεση
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EDGE Open Badges

Διάθεση Ο.Β. ΣΤΗ Moodle
5. Εντοπίστε το badge που θέλετε να
απονείμετε , και ακολουθώντας την
επιλογή’Actions’ κάντε κλικ στο σύμβολο
με μορφή κυπέλουl (’Award Badge’).

1. Κάντε Log in στη Moodle
2. Στο administration menu, καντε κλικ
στη επιλογή ‘site administration’.

3. Κάντε κλικ
στην επιλογή
‘Badges’

6. Επιλέξτε το άτομο στο οποίο
επιθυμείτε να δώσετε το badge και
κάντε κλικ στην επιλογή ’Award

4. Κάντε κλικ στην
επιλογή ‘Manage
Badges’

To view a video tutorial for issuing badges on Moodle visit https://youtu.be/eNqdHN0eAPI
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Δημιουργία ενός Mozilla Backpack

EDGE Open Badges
3. Εισάγετε το email σας και συνδεθείτε
1. Επισκευφθείτε την σελίδα του
Mozilla Backpack https://
backpack.openbadges.org

2. Κάντε κλικ στην επιλογή
“Login or Sign up”

4. Όταν αθτό σας ζητρηθεί συνδεθείτε
με το email και τα στοιχεία σας.
Έχετε δημιουργήσει το δικό σας
Mozilla Backpack

Εισάγετε Badges από τη Moodle στο Backpack

Παραδοτέο 4 (IO 4)

5. Κάντε κλικ στην
επιλογή’sign in with your
email’.

EDGE Open Badges
1. Στην πάνω δεξιά γωνία του
παραθύρου, κάντε κλικ πάνω στο
βελάκι δίπλα στην φωτογραφία προφίλ
σας
2. Κάντε κλικ στην επιλογή ‘preferences’.

3. Κάντε κλικ στην
επιλογή‘Manage badges’
6. Πληγρολογείστε το email που έχετε
συνδέσει με το backpack σας.
7. αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στην
επιλογή “save changes”.

4. Κάντε κλικ στη
επιλογή ’connect to
a backpack’.

8. Κάτω από το badge
που θέλετε να εισάγετε
στο backpack πατείστε το
αντίστοιχο σύμβολο (‘Add
to backpack’).
9. Όταν σας ζητηθεί
αποδεχτείτε το badge.

To view a video tutorial for issuing badges on Moodle visit https://youtu.be/V_DRvG-mKNI
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EDGE Open Badges

Μοιραστείτε Badges με τους υπόλοιπους
χρήστες του Mozilla Backpack

1. Κάντε login στο Mozilla Backpack
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Collections
3. Σύρατε τα badges που επιθυμείτε στην
περιοχή με την ένδειξη “Drag a badge
here”
4. Ονομάστε την συλλογή σας

5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο κοινοποίησης
6. Θα δείτε στην οθόνη σας πως
εμφανίζεται πλέον το portfolio σας στοθς
άλλους
7. Μπορείτε να αντιγράψετε την διευθυνση
(URL) και να τhν αποστείλετε με email
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EDGE Open Badges

Συνδέστε έναν Λογαριασμό Credly με το
Mozilla Backpack

1. Όταν απονέμεται ένα badge, ο
παραλήπτης λαμβάνει ένα email
2. Aνοίξτε το email και κάντε κλικ στην
επιλογή “save & share”
3. Κάντε κλικ στην επιλογή “Login to
save & share”
Αυτή η κίνηση θα σας οδηγήσει στο
4. Συνδεθείτε με τον τρόπο που
επιθυμείτε σύμφωνα με τις
διαθέσιμες επιλογές
5. Αφού συνδεθείτε, κάντε κλικ στην
επιλογή “account setting”
6. Κάτω από την επιλογή “Social
Settings and Auto Share” σύρατε το
ποντίκι σας πάνω από την ένδειξη
«openbadges.org”
7. Κάντε κλικ στην ένδειξη “link”
που εμφανίζεται δίπλα.
8. Συνδεθείτε όταν σας ζητηθεί
9. Ρυθμίστε το χρόνο που θέλετε να
είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες σας

10. Σύρατε το ποντίκι σας για άλλη
μία φορά πάνω από την ένδειξη
“openbadges.org”.
11, Κάντε κλικ στην επιλογή “edit
setting”
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EDGE Open Badges
12. Θα σας ανοίξει ένα παράθυρο
διαλόγου με την ένδειξη “Open
Badges Auto Share”

Συνδέστε έναν Λογαριασμό Credly με το
Mozilla Backpack
18. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία
πατήστε την ένδειξη “hoorah”

13. Επιλέξτε “Share all new credit, I
accept”
14. Πατήστε “save”
15. Όταν μεταφερθείτε πάλι στην
σελίδα των ρυθμίσεων, πηγαίνεται
στο κάτω μέρος στην επιλογή “my
credit”

19. Αποδεχτείτε το badge
πατώντας αντίστοιχα “Yes”
και “Thanks”
16. Θα μεταφερθείτε στην σελίδα
“my credit” όπου είναι διαθέσιμα όλα τα
badges σας, και πηγάίνετε πάνω σε αυτά
που θέλετε να μοιραστείτε.
17. Κάντε κλικ στο σύμβολο
“share” και επιλέξτε Mozilla

Συλλογή και Σύνταξη Περιεχομένου: Στρατηγική Σύμπραξη EDGE
Συντονισμός Έκδοσης: ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ,
Πάτρα, Ελλάδα
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