ΑΠΡΙΛΙΟ 2020
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1
http://dimasproject.eu

Σι είναι το DIMAS;
Ο κφριοσ ςκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ απόκτθςθ νζων ικανοτιτων θλεκτρονικοφ
επιχειρείν με τθν ειςαγωγι δεξιοτιτων ψθφιακοφ μάρκετινγκ (DM) ςτα ςχολεία τθσ
ανϊτερθσ δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ

Σο ζργο ςτοχεφει ςτθν:
• Εκπόνθςθ και πιλοτικι εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ ψθφιακοφ μάρκετινγκ για
εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ με νζουσ μθχανιςμοφσ αξιολόγθςθσ και ψθφιακoφσ Ανοικτοφσ
Εκπαιδευτικοφσ Πόρουσ (OER)
• Τποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν ςτθν εφαρμογι μιασ ςυνεργατικισ και καινοτόμου
μεκοδολογίασ με τθ χριςθ ενόσ θλεκτρονικοφ χαρτοφυλακίου
• Παρακίνθςθ των μακθτϊν μζςω πρακτικισ μάκθςθσ που ςχετίηεται με τθν επίλυςθ
προβλθμάτων, βαςιςμζνων ςε ςενάρια πραγματικισ ηωισ
Κακϊσ τα εκπαιδευτικά επαγγζλματα αντιμετωπίηουν ταχφτατα μεταβαλλόμενεσ απαιτιςεισ,
οι εκπαιδευτικοί χρειάηονται ζνα όλο και πιο ευρφ φάςμα ικανοτιτων. Ειδικότερα, θ
παρουςία των ψθφιακϊν ςυςκευϊν και το κακικον τουσ να βοθκιςουν τουσ μακθτζσ να
γίνουν ψθφιακά ικανοί, απαιτοφν από τουσ ίδιουσ να αναπτφξουν τθ δικι τουσ ψθφιακι
ικανότθτα.

Οι εταίροι:









υντονιςτισ: MyDocumenta, Spain http://www.mydocumenta.com/
Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κριτθσ http://www.pdekritis.gr/pde/
Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου https://euc.ac.cy/en/
Halsingland Education Association, Sweden http://www.hufb.se/
2ο Επαγγελματικό Λφκειο Ηρακλείου Κριτθσ http://2epal-irakl.ira.sch.gr/
Πειραματικό Λφκειο Πανεπιςτθμίου Κριτθσ http://lyk-aei.reth.sch.gr/main
I.E.S. Dos Mares, Murcia, Spain http://iesdosmares.com/
Colegio Mas Camarena, Valencia, Spain https://www.colegiomascamarena.es/

Ακολουκιςτε μασ:
Website http://dimasproject.eu
Twitter https://twitter.com/DIMASPROJECT1
Facebook https://www.facebook.com/dimasproject1

Εναρκτήρια ςυνάντηςη. 7-8 Νοεμβρίου 2019, Βαρκελώνη
Η εναρκτιρια ςυνάντθςθ του ζργου πραγματοποιικθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ
MyDocumenta ςτισ 7 και 8 Νοεμβρίου 2019 ςτθ Βαρκελϊνθ. Σα μζλθ τθσ κοινοπραξίασ
κοινοποίθςαν και εδραίωςαν τουσ ςτόχουσ του ζργου, τα κακικοντα και τισ ευκφνεσ κάκε
εταίρου. Επίςθσ, επεξεργάςτθκαν το περίγραμμα του πλαιςίου ποιότθτασ, ορίηοντασ τθ βάςθ
για το προφίλ τθσ ικανότθτασ ψθφιακοφ μάρκετινγκ. Σζλοσ, ζδωςαν οδθγίεσ για τθ
χρθματοοικονομικι και τεχνικι διαχείριςθ κακϊσ και τθ διάχυςθ του ζργου.

Εβδομάδα κατάρτιςησ. 19-21 Φεβρουαρίου 2020, Βαρκελώνη
Η δραςτθριότθτα κατάρτιςθσ του ζργου πραγματοποιικθκε ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ
MyDocumenta ςτθ Βαρκελϊνθ τθσ Ιςπανίασ από τισ 19 ζωσ τισ 21 Φεβρουαρίου 2020. Όλοι οι
εταίροι εκπαιδεφτθκαν ςε ψθφιακά εργαλεία, προκειμζνου να δθμιουργιςουν μια
ςυνεργατικι και καινοτόμο μεκοδολογία χρθςιμοποιϊντασ ζνα θλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο.
Η MyDocumenta παρουςίαςε τθν πλατφόρμα εργαλείων eportfolio και Portabily για τθν
ειςαγωγι και τθν προϊκθςθ καινοτόμων μεκόδων μάκθςθσ. Οι ςυμμετζχοντεσ εκπαιδεφτθκαν
ςχετικά με τον τρόπο χριςθσ τθσ εξατομικευμζνθσ και δια βίου μάκθςθσ, τθσ εκπαιδευτικισ
αξιολόγθςθσ, των πρακτικϊν ςυνεργαςίασ, τθσ αξιολόγθςθσ των ικανοτιτων κ.λπ.,
προκειμζνου να προωκιςουν τουσ μακθτζσ ςτθν εκμετάλλευςθ των επιτευγμάτων τθσ αγοράσ.
Οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεφτθκαν για να προετοιμάςουν εργαςίεσ χρθςιμοποιϊντασ το
θλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο, εφαρμόηοντασ ζτςι ςυνεργατικζσ και καινοτόμεσ μεκόδουσ
διδαςκαλίασ, ϊςτε οι μακθτζσ να ενκαρρυνκοφν ωσ προσ τθν επίλυςθ προβλθμάτων,
βαςιςμζνα ςε πραγματικζσ καταςτάςεισ. Κατά τθ διάρκεια τθσ κατάρτιςθσ, οι εταίροι
ςυηιτθςαν επίςθσ και ςυμφϊνθςαν ςε διάφορα κζματα ςφμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Επίςθσ κακορίςτθκαν θ μεκοδολογία και οι προςεγγίςεισ των εργαςιϊν και των
αποτελεςμάτων για τουσ επόμενουσ μινεσ και τθν επόμενθ ςυνεδρίαςθ.

Ολοκληρωμζνεσ εργαςίεσ και επόμενα βήματα
Παρά τισ δφςκολεσ ςυνκικεσ που οφείλονται ςτο COVID-19, θ ομάδα του DIMAS ςυνεχίηει
τθν καλι δουλειά. Σο Ευρωπαϊκό Πανεπιςτιμιο Κφπρου ολοκλθρϊνει τθν ανάπτυξθ ενόσ
προφίλ ψθφιακοφ μάρκετινγκ (DMCP), ενόσ πλαιςίου που κακορίηει τισ δεξιότθτεσ, τουσ
δείκτεσ και τα μακθςιακά αποτελζςματα που απαιτοφνται για τθν απόκτθςθ ικανοτιτων
ψθφιακοφ μάρκετινγκ. Η ψθφιακι ικανότθτα είναι μία από τισ οκτϊ βαςικζσ ικανότθτεσ για
τθ διά βίου μάκθςθ που αναπτφχκθκε από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και αποτελεί
απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν προςωπικι ολοκλιρωςθ και ανάπτυξθ, τθν ενεργό
ςυμμετοχι των πολιτϊν, τθν κοινωνικι ζνταξθ και τθν απαςχόλθςθ ςε μια κοινωνία τθσ
γνϊςθσ.
Σο DMCP εκπονικθκε με τθ ςυνεργαςία όλων των ςυνεργατϊν και βαςίηεται ςε ζρευνα
ςχετικά με τα τοπικά προγράμματα ςπουδϊν, τουσ υπάρχοντεσ ανοιχτοφσ διδακτικοφσ
πόρουσ του ψθφιακοφ μάρκετινγκ και ζνα ςφνολο ερωτθματολογίων, τα οποία
πραγματοποιικθκαν από τον Δεκζμβριο του 2019 ζωσ τον Μάρτιο του 2020 ςτθν Ελλάδα,
τθν Ιςπανία και τθ ουθδία, με
ςθμαντικοφσ ενδιαφερόμενουσ, όπωσ
κακθγθτζσ κλάδων Οικονομικϊν και
Πλθροφορικισ, και ειδικοφσ του
κλάδου από εταιρείεσ κοινωνικϊν
μζςων.
Σο DMCP κα δθμοςιευκεί ςτα Αγγλικά,
Ελλθνικά, Ιςπανικά και ουθδικά.
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Stay safe!
DIMAS team

