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Το έργο CASINO προτείνει την παροχή
ιδιαίτερα ελκυστικών μαθησιακών πόρων,
που βασίζονται σε προκλήσεις, για την
ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων του 21ου
αιώνα.
Παρέχει ευκαιρίες μάθησης τόσο για νέους
όσο και για εκπαιδευτές. 
Το έργο απευθύνεται ειδικά σε νέους, που δεν
εργάζονται, ούτε σπουδάζουν και στοχεύει να
τους δώσει ορισμένα από τα απαραίτητα
εργαλεία για την επιτυχή είσοδό τους στην
αγορά εργασίας ή στο εκπαιδευτικό σύστημα.

ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ  (ΖΆΓΚΡΕΠ )

"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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ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Δεν απομένει πολύς χρόνος μέχρι να
ολοκληρωθεί το έργο. Η κοινοπραξία
οριστικοποιεί όλα τα αποτελέσματα και
πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμα σε όλες
τις γλώσσες των χωρών - εταίρων. Θα
μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το
υλικό μέσω της διαδικτυακής μας
πλατφόρμας.

Το  M O O C
Η διαδικτυακή πλατφόρμα μάθησης, που
αναπτύχθηκε ειδικά για το έργο,
συγκεντρώνει όλους τους πόρους που
αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. 
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην
πλατφόρμα και να ολοκληρώσετε το υλικό,
για να λάβετε ψηφιακά σήματα που δείχνουν
τα επιτεύγματά σας.
Μην χάσετε αυτή τη διασκεδαστική ευκαιρία

για μάθηση!

Από τις 13 έως τις 15 Ιουνίου 2022, το
CASINO πραγματοποίησε μια εκπαιδευτική
εκδήλωση, που φιλοξενήθηκε από τον
οργανισμό Callidus στην Κροατία. Κάθε
εταίρος έστειλε δύο συμμετέχοντες, που
παρακολούθησαν την εκπαίδευση
αυτοπροσώπως ή διαδικτυακά. Στόχος της
εκπαίδευσης ήταν να παρέχει στους
εκπαιδευτές ΕΕΚ τις απαραίτητες ψηφιακές
και παιδαγωγικές δεξιότητες για την
εργασία τους με την ομάδα-στόχο ΕΑΕΚ και
σε ψηφιακά περιβάλλοντα.

www.casinoprojectmooc.eu 

Χαρακτηριστικά:
192 ψηφιακές δοκιμασίες απόδρασης στα
αγγλικά
 24 ψηφιακές δοκιμασίες απόδρασης στα
γαλλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ελληνικά,
λιθουανικά, γερμανικά και κροατικά
Πορτφόλιο δεξιοτήτων
Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση για εκπαιδευτές
τητα πρακτικής

ΕΠΟΜΕΝΑ  ΒΗΜΑΤΑ

Σύντομα, η κοινοπραξία θα διοργανώσει
πιλοτικές εφαρμογές σε κάθε χώρα εταίρο,
για να δοκιμάσει τους πόρους που
αναπτύχθηκαν. 
Εάν θέλετε να συμμετάσχετε στις
εφαρμογές αυτές και να είστε ο πρώτος
που θα δοκιμάσει το υλικό, επικοινωνήστε
με τον οργανισμό-εταίρο στη χώρα σας,
τον οποίο μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα μας.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΌ
ΔΕΛΤΊΟ
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