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Στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2021, οι εταίροι του
έργου συναντήθηκαν, για να συζητήσουν την
τρέχουσα κατάσταση και τα επόμενα τους βήματα. 

Το έργο CASINO, το οποίο έχει ως στόχο να
παρακινήσει την ομάδα στόχου ΕΑΕΚ να
επιστρέψει στην εκπαίδευση ή στην αγορά
εργασίας μέσω της μάθησης με βάση τις
προκλήσεις και του διαδικτυακού παιχνιδιού,

συμπλήρωσε 6 μήνες. Κατά την πρώτη φάση, η
κοινοπραξία εργάστηκε για την προετοιμασία μιας
συλλογής ψηφιακών δοκιμασιών απόδρασης και
ενός προγράμματος κατάρτισης για εκπαιδευτές
και για την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής
πλατφόρμας μάθησης, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα
μπορούν να έχουν εύκολη και ελεύθερη πρόσβαση
σε όλους τους πόρους του έργου.

ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ  ΕΤΑΊΡΩΝ

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή
του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν

μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. ” 
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Η  Ι ΣΤΟΣΕΛΊΔΑ  ΤΟΥ  ΈΡΓΟΥ  C A S I N O

ΤΟ  ΈΡΓΟ  C A S I N O
ΝΈΑ  Γ ΙΑ  ΤΑ  ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ  ΤΟΥ  ΈΡΓΟΥ

Συλλογή  ψηφιακών
δοκιμασιών  απόδρασης  

Οι εταίροι έχουν ήδη αρχίσει να αναπτύσσουν
τις πρώτες ψηφιακές δοκιμασίες απόδρασης.

Για να εξασφαλιστεί η ποιότητα τους,
χρησιμοποιείται μια ρουμπρίκα αξιολόγησης.

Ενδοϋπηρεσιακή  κατάρτ ιση  γ ια
παρόχους   Επαγγελματ ικής
Εκπαίδευσης  και  Κατάρτ ισης

Η κοινοπραξία διεξήγαγε έρευνα μέσω
ερωτηματολογίου, για να αποκτήσει πρόσβαση

στις εκπαιδευτικές ανάγκες των παρόχων
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(ΕΕΚ), ώστε να τους προσφέρει το
καταλληλότερο πρόγραμμα κατάρτισης.

Επαγγελματίες εκπαίδευσης από όλες τις χώρες
εταίρους απάντησαν στην έρευνα. Οι εταίροι

συνέταξαν εθνικές εκθέσεις, έχοντας συνοψίσει
και αναλύσει τα αποτελεσμάτα.

Ο διαδικτυακός ιστότοπος του έργου είναι ήδη σε
λειτουργία. Επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση

www.casino-project.eu.
 

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε τις
δραστηριότητές μας στο:

ΕΠΌΜΕΝΑ  ΒΉΜΑΤΑ

Η κοινοπραξία θα συνεχίσει να εργάζεται για την
ανάπτυξη των πόρων και των οριζόντιων 

 δραστηριοτήτων. Οι δοκιμασίες απόδρασης
αναμένεται να οριστικοποιηθούν και να
επανεξεταστούν στις αρχές του 2022. Ο
καταμερισμός των εργασιών για την ανάπτυξη
της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης έχει επίσης
γίνει και η ανάπτυξη πρόκειται να ξεκινήσει.

C A S I N O  M O O C

Στο παρόν στάδιο αναπτύσσεται και
δοκιμάζεται το πρωτότυπο του CASINO MOOC

. Ο μοντέρνος σχεδιασμός του και η υψηλή
ταχύτητα ανταπόκρισής του είναι βέβαιο ότι
θα προσελκύσουν τους εκπαιδευόμενους.
Έχουν επίσης σχεδιαστεί ανοικτά σήματα,

που θα λειτουργούν ως επιβράβευση για την
ολοκλήρωση των πόρων.

http://www.skillselevationfhb.com/

