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DIMAS DMCP
Η ομάδα του έργου DIMAS ολοκλήρωσε το Προφίλ Ικανοτήτων Ψηφιακού Μάρκετινγκ (DMCP) στα
τέλη Μαΐου 2020. Το DMCP είναι ένα πλαίσιο που καθορίζει τις δεξιότητες, τους δείκτες και τα
μαθησιακά αποτελέσματα που απαιτούνται για την απόκτηση ικανοτήτων ψηφιακού μάρκετινγκ. Η
ψηφιακή ικανότητα είναι μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες
για τη δια βίου μάθηση, που αναπτύχθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για
την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα
του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση σε μια
κοινωνία της γνώσης.
Το DMCP εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου με τη συνεργασία όλων των συνεργατών και βασίζεται
σε έρευνα σχετικά με τα τοπικά προγράμματα σπουδών, τους
υπάρχοντες ανοιχτούς διδακτικούς πόρους του ψηφιακού
μάρκετινγκ.
Το DMCP έχει δημοσιευτεί στον ιστότοπο του DIMAS σε
τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Σουηδικά:
http://dimasproject.eu/

Πρόγραμμα σπουδών DIMAS
Το πρόγραμμα ψηφιακού μάρκετινγκ βασίζεται στο DIMAS DMCP και περιέχει μια περιγραφή του
σχεδιασμού και της ανάπτυξης του αντίστοιχου υλικού ηλεκτρονικής μάθησης. Το πρόγραμμα
σπουδών αποτελείται από ένα σύνολο γενικών και ειδικών στόχων για ολόκληρο το πρόγραμμα και
ανά ενότητα, με στόχο την αποσαφήνιση κάθε συγκεκριμένης ενότητας του μαθήματος.
Με το συντονισμό του EUC, κάθε εταίρος βοήθησε στο
σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών και του
περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένου του
εντοπισμού κατάλληλων δραστηριοτήτων, της
ρουμπρικάς αξιολόγησης και του καθορισμού της
μεθοδολογίας μάθησης. Οι συνεργάτες ανέπτυξαν
δραστηριότητες βασισμένες σε σενάρια πραγματικής
ζωής, επίλυση προβλημάτων, μάθηση μέσω πράξης και
συνδέοντας τις ψηφιακές δεξιότητες μάρκετινγκ που
απαιτούνται από πραγματικές δραστηριότητες στα ίδια
κανάλια που χρησιμοποιούν τα σχολεία τους για να
επικοινωνήσουν με την κοινωνία (ιστότοποι,
ενημερωτικά δελτία, περιεχόμενο ιστολογίου και μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
Το υλικό ηλεκτρονικής μάθησης θα είναι επίσης
διαθέσιμο μέσω Διαδικτύου μέσω του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου μαθητών/εκπαιδευτικών
(eportofolio). Η χρήση ενός διαδικτυακού ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίουγιατην αξιολόγηση βοηθά την
αύξηση των κινήτρων των μαθητών, τη μαθησιακή αποτελεσματικότητα και στην προσομοίωση
πραγματικών καταστάσεων όπου οι μαθητές βελτιώνουν τις δεξιότητές τους, τις ικανότητες επίλυσης
προβλημάτων και την ετοιμότητα στην αγορά εργασίας.
Η Mydocumenta έχει προσαρμόσει το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο στις ανάγκες του έργου DIMAS.

Project Meetings
Η κατάσταση λόγω της πανδημίας του Covid‐19 παραμένει προκλητική, για τη διοργάνωση
συναντήσεων των εταίρων του προγράμματος DIMAS. Η ομάδα συνεχίζει τις διαδικτυακές
συναντήσεις κάθε μήνα με τη συμμετοχή όλων των συνεργατών. Αυτό βοηθά στη διατήρηση του
έργου σε καλό επίπεδο, καθώς και στη διατήρηση της προσωπικής επαφής, τώρα που δεν
επιτρέπονται οι προσωπικές συναντήσεις.

Διάχυση ‐ ErasmusDays
Με την καθοδήγηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, όλοι οι εταίροι
συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες διάδοσης του έργου. Ένα από τα σημαντικότερα σημεία
του πρώτου έτους ήταν η συμμετοχή στο EasmusDays 2020, μια πολύτιμη ευκαιρία διάδοσης, η
οποία έλαβε μέρος τον Οκτώβριο του 2020, με περισσότερες από 5000 εκδηλώσεις σε όλη την
Ευρώπη. Οι συνεργάτες του DIMAS διοργάνωσαν τις ακόλουθες εκδηλώσεις:
 Ένα διαδικτυακό σεμινάριο στην Ισπανία με τίτλο «Personal Branding: πώς να φτιάξετε την
προσωπική σας φίρμα»(MYD, Mascam, I2MARES).
https://www.erasmusdays.eu/event/dimas‐webinar‐personal‐branding‐como‐empezar‐a‐
construir‐tu‐marca‐personal/https://www.youtube.com/watch?v=UjRYCCWGxxM
 Μια διήμερη ανοιχτή εκδήλωση πληροφόρησης στο Ηράκλειο Κρήτης (ΠΔΕΚ).
https://www.erasmusdays.eu/event/2‐days‐open‐air‐erasmus‐event/
 ΕκδηλώσειςErasmusdays οργανωθήκαν από το Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου
Κρήτης και το 2ο ΕΠΑΛ Ηρακλείου στην Κρήτη. Νέα και βίντεο έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο
και στα κοινωνικά μέσα.

Επόμενα βήματα
Παρά τις δύσκολες συνθήκες, τις τοπικές απαγορεύσεις κυκλοφορίας, το κλείσιμο
σχολείων/πανεπιστημίων και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η ομάδα του DIMAS συνεχίζει την
καλή δουλειά. Από τον Δεκέμβριο του 2020, η ομάδα Dimas ξεκίνησε τον προ‐πιλότο του έργου.
Περισσότεροι από 150 μαθητές και δάσκαλοι από την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Σουηδία
ετοιμάζονται να ξεκινήσουν το πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τον

Φεβρουάριο έως το τέλος Μαΐου 2021. Κατά την προετοιμασία της πιλοτικής θα εξεταστούν
διαφορετικά σενάρια, ώστε να υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για την υλοποίηση. Το γεγονός ότι η
εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο έργο και ότι οι δραστηριότητες θα υλοποιηθούν με
τη χρήση ενός χαρτοφυλακίου σίγουρα βοηθά.
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης
είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και της μεθοδολογίας
διδασκαλίας μέσω του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου.
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Συντονιστής: MyDocumenta, Spain http://www.mydocumenta.com/
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης http://www.pdekritis.gr/pde/
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου https://euc.ac.cy/en/
Halsingland Education Association, Sweden http://www.hufb.se/
2ο Επαγγελματικό Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης http://2epal‐irakl.ira.sch.gr/
Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης 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/

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

Stay safe!
DIMAS team

