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Η εταιρεία μασ DIAN – Training and Management Activities ςυμμετζχει ςτο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Erasmus+ με το project, Better e-learning for all, “Better-e”.
Το project υλοποιείται από τουσ εξήσ οργανιςμοφσ:
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Cukurova University
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Portugal

Universidade Do Minho
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Portugal
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United Kingdom Searchlighter Services Ltd
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Greece

DIAN-Training and Management Activities
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Italy

Universita Degli Studi Di Ferrara
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Turkey

Firat Universitesi
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Turkey

Mesleki Girisimciler ve Toplum Gonulluleri Dernegi

Σκοπόσ του project είναι:
• Βελτίωςθ τθσ εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθσ ςε παγκόςμιο επίπεδο ςυνκζτοντασ τεχνολογικζσ εξελίξεισ
και κοινωνικζσ προκλιςεισ.
• Δθμιουργία καλφτερθσ εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθσ, με τθ μείωςθ των κοινωνικών εμποδίων.
• Ανάπτυξθ εργαλείων και μεκοδολογιών εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθσ (τεχνολογικζσ και εννοιολογικζσ,
και τρόπων αξιολόγθςθσ που ςχετίηονται και αυτζσ τισ μεκοδολογίεσ) για τθν αντιμετώπιςθ των
«δυςπρόςιτων» ομάδων και να προωκιςει μεταξφ τουσ καλφτερεσ δεξιότθτεσ ςε ςχζςθ με τθν αγορά
εργαςίασ και τθν κοινωνικι τουσ ζνταξθ ωσ Ευρωπαίοι πολίτεσ .
• Διάδοςθ τθσ εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθσ όςο το δυνατόν ευρφτερα μεταξφ των ςυμμετεχουςών
χωρών, κοντά ςτισ «δυςπρόςιτεσ» ομάδεσ και κοντά ςτο ευρφ κοινό.
• Προώκθςθ τθσ ανάπτυξθσ, δοκιμι και εφαρμογι καινοτόμων πρακτικών ςτουσ τομείσ τθσ
εκπαίδευςθσ και τθσ κατάρτιςθσ.
• Ενδυνάμωςθ των πολιτών μζςω τθσ εκπαίδευςθσ.
• Βοικεια ςτουσ παρόχουσ εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθσ για τθν αντιμετώπιςθ προβλθμάτων ςε
περιβάλλοντα εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθσ, ώςτε να τα ξεπεράςουν πιο εφκολα.
• Προςιτι μάκθςθ για αποκλειςμζνα άτομα.
Το Ππόγπαμμα σπημαηοδοηήθηκε με ηην
ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ.
Η παρούζα δημοζίεσζη δεζμεύει μόνο ηον ζσνηάκηη ηης και η
Επιηροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί σπεύθσνη για
οποιαδήποηε τρήζη ηων πληροθοριών ποσ περιέτονηαι ζηο
Πρόγραμμα.

• Βελτίωςθ του επιπζδου των βαςικών ικανοτιτων και δεξιοτιτων κατάρτιςθσ ςε αποκλειςμζνα
άτομα.
• Ενίςχυςθ τθσ διεκνοφσ και διαπολιτιςμικισ διάςταςθσ τθσ εξ’ αποςτάςεωσ μάκθςθσ.
• Ανάπτυξθ, δοκιμι ι / και εφαρμογισ καινοτόμων πρακτικών ςτον τομζα τθσ εξ’ αποςτάςεωσ
μάκθςθσ.

Το Πρόγραμμα κα ςχεδιάςει , κα αναπτφξει, κα δοκιμάςει και κα αξιολογιςει , ςε μεγάλεσ και
εκτεταμζνεσ περιοχζσ δραςτθριότθτασ, μια παιδαγωγικι πλατφόρμα θ οποία κα διευκολφνει τθ
δθμιουργία αποτελεςματικών θλεκτρονικών μακθμάτων .

Διάρκεια του project: 01/09/2015 – 31/02/2017
Για πλθροφορίεσ μπορείτε να απευκφνεςτε ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.better-e.eu ι ςτο
τθλζφωνο 2108253933.
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