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Αύξηση των ικανοτήτων στην 
ψηφιακή γλωσσική εκπαίδευση

Ενθάρρυνση της χρήσης 
εργαλείων ψηφιακής μάθησης 
και αξιολόγησης από καθηγητές 
ξένων γλωσσών

Ανάπτυξη μιας πανευρωπαϊκής 
γνωσιακής βάσης ψηφιακών 
ικανοτήτων που θα συνδέονται 
με προσωπικές και κοινωνικές 
ικανότητες

Εξασφάλιση της 
απασχολησιμότητας και της 
περαιτέρω ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών γλωσσών σε 
έναν ψηφιοποιημένο κόσμο

Υποστήριξη της παρακολούθησης 
των ικανοτήτων για ιδιώτες 
καθώς και για παρόχους 
εκπαίδευσης.

Αποτέλεσμα 1: 
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΉ ΕΚΘΕΣΉ
Δημιουργούμε μια διακρατική ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τα κίνητρα 
και τους περιορισμούς για την ψηφιακή μεταφορά γλωσσών, 
καθώς και τα χρησιμοποιoύμενα ψηφιακά εργαλεία στη γλωσσική 
εκπαίδευση. Επιπλέον, αυτή η έκθεση περιλαμβάνει μια συλλογή 
παραδειγμάτων βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα.

Αποτέλεσμα 2:
ΜΑΘΉΜΑ E-LEARNING
Για να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του διδακτικού 
προσωπικού της γλώσσας, αναπτύσσουμε ένα ΜΑΘΗΜΑ 
E-LEARNING το οποίο προσφέρει νέες διδακτικές δεξιότητες 
και μεθοδολογίες. Περιλαμβάνει επίσης βίντεο και εργασίες 
αυτοστοχασμού σχετικά με προσωπικές, κοινωνικές και ψηφιακές 
ικανότητες για τη διδασκαλία γλωσσών σε ψηφιακό περιβάλλον.

Αναπτύσσουμε ένα διαδικτυακό ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
όπου οι ψηφιακές, κοινωνικές και προσωπικές ικανότητες που 
αποκτήθηκαν στο μάθημα E-Learning μπορούν να αξιολογηθούν 
από τους καθηγητές ξένων γλωσσών.

Αποτέλεσμα 3:
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉΣ

Για να διασφαλίσουμε ότι οι καθηγητές ξένων γλωσσών, οι 
εκπαιδευτές και άλλα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αξιολόγησης με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο, δημιουργούμε έναν ΟΔΗΓΟ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΤΕ ΤΟΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ” για την ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Επιπλέον, ο 
οδηγός υποστηρίζει επίσης τους μαθητές γλωσσών για να 
αξιολογήσουν την δική τους μαθησιακή τους πρόοδο.

Αποτέλεσμα 4:
ΟΔΉΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 
ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΉΣ

Ειδικά στον σημερινό κόσμο με τις προκλήσεις της πανδημίας 
Covid-19 καθώς και με το αίτημα των απεριόριστων ρυθμίσεων 
χρόνου και χώρου μάθησης, η διαδικτυακή μεταφορά γνώσης 
είναι πολύ σημαντική. Ως εκ τούτου, αναπτύσσουμε ένα MOOC 
(ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης) με έξι διαφορετικές 
ενότητες όπου είναι διαθέσιμο νέο μαθησιακό περιεχόμενο που 
σχετίζεται με ψηφιακές, προσωπικές και κοινωνικές ικανότητες 
για εκπαιδευτικούς γλωσσών.

Αποτέλεσμα 5:
MOOC (ΑΝΟΙΧΤΉ ΔΙΑΔΚΤΥΑΚΉ 

Το έργο “Fit 4 Digital Linguistic Education” έχει στόχο 
τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής γνωσιακής βάσης 
ψηφιακών ικανοτήτων για εκπαιδευτές γλωσσών, 
καθώς και την προσφορά ενός νέου διαδικτυακού 
εργαλείου αξιολόγησης στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό 
τοπίο ενηλίκων. Το έργο διεξάγεται για να επεκτείνει τις 
ικανότητες των εκπαιδευτών γλωσσών στο να ενισχύουν 
τις διδακτικές τους δεξιότητες. Το εκπαιδευτικό υλικό 
που αναπτύσσεται καλύπτει τους τομείς των ψηφιακών, 
κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων.


