The European Commission support for the production of this
publication does not constitute endorsement of the contents
which reflects the views only of the authors, and the
Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein.

Οι εξελίξεις του Έργου ASAP, Τεύχος 5 | Οκτώβριος 2018

Η πλαηθόπμα MOOC και ηο ζσεηικό
πεπιεσόμενο βπίζκονηαι ςπό ανάπηςξη.
Οι εηαίποι ηος ππογπάμμαηορ ASAP
πποεηοιμάζηηκαν για ηην ηέηαπηη
ζςνάνηηζη ζηο Λονδίνο. Επίζηρ
δημιοςπγήθηκαν οι λογαπιαζμοί ηος
ASAP ζηα μέζα κοινωνικήρ δικηύωζηρ.

πεξηερόκελν. Οη ππόινηπνη εηαίξνη ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζα δηαηππώζνπλ ηώξα ηα
ζρόιηα ηνπο γηα ην δνθηκαζηηθό απηό
πεξηερόκελν πξηλ επέιζεη θνηλή ζπκθσλία
αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνύ
πεξηερόκελνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.

ASAP και social media
Η πλατφόρμα MOOC και το
περιεχόμενό της
Η Capacity London νινθιήξσζε ην
ζπκθσλεζέλ δνθηκαζηηθό δείγκα γηα
ηελ Ελόηεηα 3 κε ηίηιν Specialist in
Design.
Η Capacity London πξνεηνίκαζε ηηο
ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ην πιαίζην εθκάζεζεο
κέζσ ηεο πιαηθόξκαο MOOC, κε θύξην ζηόρν
ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπόκελσλ λα
δηαηεξεζεί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο.
Τν απνηέιεζκα είλαη κηα ζεηξά ζεκαηηθώλ πνπ
αθνξνύλ ζε έλα από ηα καζεζηαθά
απνηειέζκαηα ηεο ελόηεηαο Specialist in
Design. Απνηειείηαη από ηέζζεξα βίληεν
(εηζαγσγή, πεξίιεςε, κάζεκα θαη απνηύπσζε
πξνβνιήο (screen cast)) θαζώο θαη αξθεηό
πιηθό αλάγλσζεο
κε επηπιένλ πεγέο.
Εκπεξηέρεη, επίζεο, αζθήζεηο, έλα θνπίδ θαζώο
θαη έλα νδεγό γηα ην πώο λα πξνεηνηκαζηεί θαη
λα θαηαηεζεί κηα εξγαζία. Τν πξνβαιιόκελν
πιηθό ζπλνδεύεηαη επίζεο από πξνηάζεηο,
ζεκεηώζεηο θαη δηδάγκαηα, ηα νπνία ζα είλαη
ρξήζηκα ζηνπο άιινπο εηαίξνπο όηαλ κε ηε
ζεηξά ηνπο αλαπηύμνπλ ην δηθό ηνπο

To πξόγξακκα ASAP είλαη ηώξα παξόλ
θαη ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο.
Σε ζπκθσλία κε ην ζρέδην δηάδνζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο, ην πξόγξακκα ASAP έρεη
ηώξα ινγαξηαζκνύο ζε Facebook, Twitter,
Instagram θαη YouTube. Όινη νη ζπλέηαηξνη
ελζαξξύλνληαη λα αθνινπζήζνπλ θαη λα
πξνσζήζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο απηνύο.
Ο Σύιινγνο Εθδνηώλ ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ
(Publisher’s
Association)
δεκηνύξγεζε ινγαξηαζκνύο ζε Facebook,
YouTube, Twitter θαη Instagram.
Ο Σύιινγνο Εθδνηώλ ηνπ Ηλσκέλνπ
Βαζηιείνπ πξνζέζεζε, επίζεο, ηνπο εηαίξνπο
σο ζπλδηαρεηξηζηέο ησλ ινγαξηαζκώλ ώζηε λα
κπνξνύλ όινη λα πξνζζέηνπλ ην δηθό ηνπο
πεξηερόκελν.
Τνλ Οθηώβξην, ν Σύιινγνο Εθδνηώλ ηνπ
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ επέθεξε θάπνηεο
βειηηώζεηο ζηελ εκθάληζε ηνπ πξνθίι ησλ
ινγαξηαζκώλ απηώλ.
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Η συνάντηση του Λονδίνου
Η
ηέηαξηε
ζπλάληεζε
ηνπ
πξνγξάκκαηνο
ASAP
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί ην Ννέκβξην ηνπ
2018, ππό ηελ αηγίδα ησλ Άγγισλ
εηαίξσλ.
Ξεθίλεζε ηνλ Σεπηέκβξην ε πξνεηνηκαζία γηα
ηελ επόκελε ζπλάληεζε ησλ εηαίξσλ ζηα
γξαθεία ηνπ Σπιιόγνπ Εθδνηώλ ηνπ
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Υπήξμε θάπνηα
δπζθνιία ζηελ εύξεζε ηεο θαηάιιειεο
εκεξνκελίαο, πξνηνύ νξηζηηθνπνηεζεί γηα ηηο 8
θαη 9 Ννεκβξίνπ. Μεηά ηελ νξηζηηθνπνίεζε
ηεο,
νινθιεξώζεθε
ε
αηδέληα,
επηβεβαηώζεθαλ νη παξνπζίεο θαη εζηάιεζαλ
πξαθηηθέο νδεγίεο ζηνπο εηαίξνπο πνπ ζα
παξαζηνύλ.

κπνξνύζαλ λα νξγαλσζνύλ κε θαιύηεξν
ηξόπν νη ελόηεηεο ησλ καζεκάησλ .
Απνθάζηζαλ πσο δελ ζα ήηαλ ιεηηνπξγηθό λα
πξνεηνηκαζηνύλ νη ελόηεηεο 1, 4 θαη 5 ζηα
Ιηαιηθά θαη ηα Ειιεληθά αληίζηνηρα.
Πξόηεηλαλ ελαιιαθηηθά λα εηνηκαζηνύλ
πξώηα ζηα αγγιηθά θαη κεηά λα κεηαθξαζηνύλ
ζηηο ππόινηπεο γιώζζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Επηζεκάλζεθε επίζεο πσο ν αξηζκόο ησλ
βίληεν πνπ πξνηάζεθε γηα θάζε ελόηεηα δελ
ήηαλ ξεαιηζηηθόο, ιόγσ ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπο
θόζηνπο πνπ ζα ρξεηαδόηαλ γηα ηελ παξαγσγή
ηνπο. Πξόζζεζαλ επίζεο πσο ε αγνξά κηαο
εθαξκνγήο, όπσο ην iSpring Suite, δε ζα ήηαλ
κηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα αγνξά θαζώο δε
ζα ρξεζίκεπε ζε άιιε εξγαζία.

Πέμπτο

πακέτο

εργασίας

(WP5)
Αξιολόγηση
Τνλ Οθηώβξην, νη πεξηζζόηεξνη εηαίξνη
ζπκπιήξσζαλ ηε θόξκα αμηνιόγεζεο
γηα ηελ 4ε πεξίνδν πινπνίεζεο 24 ηνπ
πξνγξάκκαηνο (Μήλεο 19 – 24), είλαη
όκσο πηζαλό θάπνηνη από ηνπο εηαίξνπο
λα κελ έρνπλ αθόκε νινθιεξώζεη απηή
ηε δηαδηθαζία.

Κατευθυντήριες γραμμές
Τνλ Οθηώβξην, νη Έιιελεο εηαίξνη
ζπλαληήζεθαλ γηα λα ζπδεηήζνπλ ηηο
θαηεπζπληήξηεο
γξακκέο
ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη πσο ζα

Τα απνηειέζκαηα ηεο παξάδνζεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη ηεο πηινηηθήο
δνθηκήο ηνπ αλαξηεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ βξίζθνληαη εληόο ρξνλνδηαγξάκκαηνο,
εθηόο εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πηινηηθή
δνθηκή. Η Eurotraining θαηέζεζε εγθαίξσο
όια ηα απνηειέζκαηα γηα ηα νπνία ήηαλ
ππεύζπλε,
εηδηθόηεξα
ην
R5.3
Επωηημαηολόγιο για ηην Αξιολόγηζη ηων
Εκπαιδεςηών, ην R5.4 Επωηημαηολόγιο για
ηην αξιολόγηζη ηων εκπαιδεςόμενων, θαη ηο
R5.5 Επγαλειοθήκη (Toolkit) για ηην
αξιολόγηζη ηων ζεμιναπίων. Η κεηάθξαζε
ησλ απνηειεζκάησλ ζηηο γιώζζεο ηεο
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θνηλνπξαμίαο (Ειιεληθά, Ιηαιηθά, Ιζπαληθά)
ζα νινθιεξσζεί ζύληνκα.
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