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2. Συνεργάτες έργου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4 | P a g e  
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. Submission Number: 2018-3-UK01-KA205-05994 

 

3. Γλωσσάριο 
 

Δείτε παρακάτω τους ορισμούς του έγγραφου για λόγους σαφήνειας. 

Τυπική μάθηση (FL) Η μάθηση που παρέχεται σε ένα οργανωμένο και δομημένο 
περιβάλλον (όπως σε ένα ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ή 
στην εργασία) και ορίζεται ρητά ως μάθηση (όσον αφορά τους 
στόχους, το χρόνο ή τους πόρους). Η τυπική μάθηση είναι 
σκόπιμη από την άποψη του μαθητή. Συνήθως είναι 
πιστοποιημένη 

Μη τυπική μάθηση 
(NFL) 

Η ενσωματωμένη εκμάθηση σε προγραμματισμένες 
δραστηριότητες που δεν ορίζονται ρητά ως μάθηση (όσον αφορά 
τους μαθησιακούς στόχους, το χρόνο μάθησης ή τη μαθησιακή 
υποστήριξη). Η μη τυπική μάθηση είναι συνειδητή απόφαση από 
την άποψη του μαθητή. Τα αποτελέσματα της μη τυπικής 
μάθησης μπορεί να επικυρωθούν και να πιστοποιηθούν. Η μη 
τυπική μάθηση μερικές φορές περιγράφεται ως ημι-δομημένη 
μάθηση. 

Μαθητές Άτομα (νέοι) που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα και την 
εφαρμογή για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους 

Οργανώσεις Πάροχοι εκπαίδευσης / κατάρτισης, τόσο FL όσο και NFL 

Σειρά μαθημάτων Πάροχοι εκπαίδευσης / κατάρτισης, τόσο FL όσο και NFL 

Εργαλεία CL  Τα εργαλεία  (Connected Learning ) εκμάθησης, δηλαδή η 
διαδικτυακή πλατφόρμα και η εφαρμογή για κινητά. 

Εκμάθηση πρόσωπο 
με πρόσωπο (F2F) 

Συμβατική μέθοδος διδασκαλίας και μάθησης, η οποία λαμβάνει 
χώρα σε ένα μαθησιακό περιβάλλον όπου ένας δάσκαλος ή 
καθηγητής μεταφέρει τις γνώσεις σε έναν ή περισσότερους 
μαθητές. 

Διαδυκτιακή μάθηση Απόκτηση γνώσεων μέσω της χρήσης οδηγιών που παρέχονται 
μέσω του Διαδικτύου. 

Μικτή μάθηση Ένας συνδυασμός F2F και διαδικτυακής μάθησης. 
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4. Προσδοκίες αναγνώστη 

Στο παρόν έγγραφο ο αναγνώστης μπορεί να βρει τα εξής: 

• Σύντομη περιγραφή του έργου και των στόχων του 

• Περιγραφή των λειτουργιών που θα προσφέρει το CL Tools 

• Βήματα για το πώς να εγγραφείτε ως πάροχος εκπαίδευσης / 

κατάρτισης στην πλατφόρμα Connected Learning 

• Οδηγίες για τον κατάλογο μαθημάτων 

• Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των εργαλείων CL 

• Η μέθοδος επικύρωσης 

• Μέθοδοι για τον τρόπο προσέγγισης των παρόχων εκπαίδευσης 
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5. Εισαγωγή 
 

Η ατζέντα ΕΕ 2020 στοχεύει «να επεκτείνει τις ευκαιρίες μάθησης που αυξάνουν τη 

σταδιοδρομία στους νέους με λιγότερες ευκαιρίες ή / και κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό». 

Ειδικότερα, αυτοί οι νέοι πρέπει να επωφεληθούν από την δημιουργία περισσότερων ευκαιριών μη 

τυπικής μάθησης και από ενισχυμένα εφόδια για αναγνώριση και επικύρωση. Η αποτελεσματική 

εργασία για νέους και το NFL ενδυναμώνουν τους νέους και ενθαρρύνουν την ενεργή συμμετοχή τους 

στην κοινωνία. Τους εξοπλίζει με ικανότητες και εμπειρίες για τη ζωή, μεγιστοποιώντας έτσι τους 

προστατευτικούς παράγοντες που ενισχύουν την ανάπτυξη, την αυτονομία και την κοινωνική ένταξη 

όλων των νέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με λιγότερες ευκαιρίες. Παρόλο που υπάρχουν πολλές 

ευκαιρίες για τους νέους να βελτιώσουν το προφίλ τους, οι απαραίτητες πληροφορίες δεν είναι άμεσα 

διαθέσιμες. Παρά το γεγονός ότι το Διαδίκτυο έχει ανοίξει ορίζοντες για τη διάδοση των πληροφοριών, 

υπάρχει έλλειψη όσο αναφορά το εργαλείο που θα συγκεντρώνει τις πληροφορίες για τους παρόχους 

εκπαίδευσης με εύκολο τρόπο πλοήγησης. 

Το έργο με τίτλο CONNECTEDLEARNING @ YW αφορά τη νεολαία της Ευρώπης. Στόχος του 

προγράμματος  είναι να προσφέρει στη νεολαία νέες ευκαιρίες ώστε να αναπτύξουν τον εαυτό τους και 

τις δεξιότητές τους, παρέχοντάς τους εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια διαδραστική 

διαδικτυακή πλατφόρμα και μια αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά (τα CL Tools), η οποία θα επιτρέπει 

στους νέους να βρίσκουν εύκολα μαθήματα ή εργαστήρια κατάρτισης που τους ενδιαφέρουν. Η 

πλατφόρμα και η εφαρμογή θα εφαρμόσουν έναν διαδραστικό χάρτη , όπου θα εντοπιζονται ευκαιρίες 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. Φίλτρα όπως τα επίπεδα, το εύρος κόστους, ο πάροχος και η ηλικιακή 

ομάδα θα επιτρέψουν στους χρήστες να ελέγχουν ποιοι τύποι καρφιτσών εμφανίζονται στον χάρτη. 

Οι άλλοι στόχοι του έργου είναι: 

• Να δημιουργήσει μια βιώσιμη, αφοσιωμένη στη νεολαία και συμμετοχική λύση για οργανώσεις της 

νεολαίας, πόλεις, περιφέρειες ή συμβούλια για να χαρτογραφήσουν, να παρέχουν, να αξιολογήσουν, 

να αναγνωρίσουν και να επικυρώσουν διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης για τους νέους σε όλη την 

Ευρώπη 

• Η προώθηση ανοικτών και καινοτόμων πρακτικών στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

• Να επιτρέπεται σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες να αναγνωρίζουν ευκαιρίες μάθησης οπουδήποτε 

βρίσκονται, με εύκολο και φιλικό τρόπο. 

• Να αναπτύξει μια ανοιχτή, δυναμική και διαδραστική διαδικτυακή πύλη και εφαρμογή για κινητά, η 

οποία θα χαρτογραφεί μαθησιακούς χώρους στην Ευρώπη, όπου θα είναι εύκολο για τους νέους να 

περιηγηθούν, να αναζητήσουν, να ταξινομήσουν και να φιλτράρουν τις ευκαιρίες FL και NFL, τόσο 

online όσο και offline. 

• Να δημιουργήσει ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (CONNECTED LEARNING ROUTES), οι οποίες 

θα χαρτογραφήσουν και θα συνδέσουν χώρους (παρόχους, κέντρα, ιδρύματα κ.λπ.) FL και NFL, 

επιτρέποντας έτσι στους νέους να πλοηγηθούν καλύτερα στις μαθησιακές ευκαιρίες, με βάση τις 

ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. 
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• Να αναπτύξει και να δοκιμάσει πιλοτικά μια συγκεκριμένη Διαδρομή Μάθησης που εστιάζει στην 

απόκτηση, αξιολόγηση και επικύρωση ικανοτήτων. Αυτό θα περιλαμβάνει τη χαρτογράφηση των 

υπαρχουσών μαθησιακών ευκαιριών, τη δημιουργία και παροχή τοπικών, περιφερειακών, εθνικών και 

ΕΕ ευκαιριών εκτός σύνδεσης και διαδικτύου και επικύρωσης μέσω των Open Badges. 

• Να δημιουργήσει μια εργαλειοθήκη για την υποστήριξη περιοχών, πόλεων ή οργανισμών για τη 

δημιουργία μαθησιακών διαδρομών οπουδήποτε στην ΕΕ προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. 

• Να αναπτύξει ένα πακέτο στρατηγικής για την επέκταση και την επεκτασιμότητα του εργαλείου σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, οδηγώντας σε ένα ξεκίνημα μιας μεταρρύθμισης πολιτικής ή μιας σύστασης 

από τους απλούς πολίτες. 

Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, το έργο θα βασιστεί στην ανάπτυξη 5 κύριων πνευματικών 

αποτελεσμάτων που συνδέονται μεταξύ τους: 

 Μεθοδολογία IO1-The CONNECTEDLEARNING @ YW (IO Leader P1, Co-Leaders P5 / P3). Ο P1 θα 

ηγηθεί, υποστηριζόμενος από τον P3, έναν έμπειρο Οργανισμό Νέων που έχει μεγάλη εμπειρία 

με την παροχή NFL. Το P5, το οποίο συνδυάζει τόσο FL όσο και NFL, θα υποστηρίξει την 

ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται. Όλοι οι συνεργάτες θα συμμετάσχουν στο IO1. 

 IO2 - Η ανοιχτή πλατφόρμα ιστού και η εφαρμογή για κινητά CONNECTEDLEARNING @ YW (IO 

Leader P6, Co-leader P5). Το P6 (Software House) θα είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη των τεχνικών λύσεων. Το P5 θα υποστηρίξει το σχέδιο χαρτογράφησης, τη συλλογή 

δεδομένων κ.λπ. τα οποία θα εισαχθούν στα εργαλεία. Όλοι οι συνεργάτες θα συμμετάσχουν 

στο σχεδιασμό του πρωτοτύπου και στην πιλοτική δοκιμή των εργαλείων. 

 IO3 - Τα ψηφιακά πακέτα εκμάθησης (Εργαλείο διδασκαλίας και επικύρωση οικολογικού 

συστήματος - Open Badges) (IO Leader P5, Co-leader P3). Το P5 (IT Center) θα παρέχει τα 

πρότυπα και τη μεθοδολογία για την ανάπτυξη ψηφιακών πακέτων εκμάθησης για την 

απόκτηση δεξιοτήτων χρησιμοποιώντας τη συνδυασμένη μάθηση. Κάθε συνεργάτης θα 

αναπτύξει ένα πακέτο εκμάθησης. Το P3 θα οδηγήσει στο σχεδιασμό του οικοσυστήματος των 

Open Badges για τη διαδικασία επικύρωσης και θα καθοδηγήσει όλους τους συνεργάτες να 

πληρούν τις απαιτήσεις. 

 IO4 - Το κιτ εργαλείων CONNECTEDLEARNING @ YW - Ρύθμιση των ψηφιακών διαδρομών 

εκμάθησης (IO Leader P4, Co-leader P7). Η P4, μια καλά συνδεδεμένη ΜΚΟ, θα καθοδηγήσει 

τους εταίρους να σχεδιάσουν, να δοκιμάσουν πιλοτικά, να αξιολογήσουν και να εντοπίσουν 

ένα έτοιμο για υλοποίηση Tool Kit με όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την πλήρη υλοποίηση 

του έργου. Όλοι οι συνεργάτες θα εντοπίσουν το Εργαλείο και θα προχωρήσουν στη 

χαρτογράφηση μαθησιακών χώρων, ακολουθώντας τη μεθοδολογία του έργου. 

 IO5 - Το πακέτο στρατηγικής CONNECTEDLEARNING @ YW για αναβάθμιση (IO Leader P2, Co-

leader P7). Το IO5 είναι ένα ουσιαστικό προϊόν αυτού του καινοτόμου και προκλητικού έργου. 

Το P2 ως δίκτυο της ΕΕ θα αναπτύξει το πρότυπο για τη δημιουργία συστάσεων πολιτικής για 

την αναβάθμιση της υλοποίησης του έργου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλοι οι 

συνεργάτες θα πρέπει να αναπτύξουν τα σχέδιά τους για να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα των 

προϊόντων. 
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6. Εγχειρίδιο χρήστη για εκπαιδευτικούς φορείς 
 

Το έργο Connected Learning στοχεύει να κάνει τη συμμετοχή στο έργο όσο το δυνατόν πιο εύκολη και 

απλή για όλους τους συμμετέχοντες. Για αυτόν τον λόγο, δημιουργήσαμε αυτά τα εγχειρίδια χρήστη για 

να βοηθήσουμε τους χρήστες, εάν έχουν ερωτήσεις σχετικά να ενημερωθούν για το πως να 

προχωρήσουν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τα πράγματα απλά, γρήγορα και ελκυστικά, έτσι ώστε οι 

συμμετέχοντες να έχουν μια ευχάριστη εμπειρία στην πλατφόρμα και την εφαρμογή μας για κινητά. 

Υπάρχουν μερικοί τρόποι συμμετοχής στο έργο Connected Learning, ανάλογα με το επίπεδο συμμετοχής 

που επιθυμείτε να έχετε. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους 

μπορείτε να συμμετάσχετε στο έργο και να επιστρέψετε στην κοινότητα, τοποθετώντας τον οργανισμό 

σας στο χάρτη τόσο εικονικά όσο και κυριολεκτικά. 

6.1 Ο οργανισμός σας στην πλατφόρμα Connected Learning 

Ο πιο βασικός τρόπος συμμετοχής είναι η εγγραφή του οργανισμού σας στην πλατφόρμα, η 

δημιουργία του προφίλ του οργανισμού και η τοποθέτηση της καρφίτσας στον χάρτη. Στην περιγραφή 

θα πρέπει να συμπεριλάβετε: 

o Την ειδικότητα σας και το χαρακτήρα του οργανισμού σας 

o Θέματα στα οποία ο οργανισμός σας προσφέρει εκπαιδεύσεις / μαθήματα 

o Γλώσσες που χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία 

o Ένας σύνδεσμος προς τον ιστότοπο του οργανισμού σας 

o Στοιχεία επικοινωνίας, όπως αριθμός τηλεφώνου, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 

διεύθυνση email και γενικά οποιοδήποτε μέσο μέσω του οποίου μπορεί να 

επικοινωνήσει μαζί σας ένας ενδιαφερόμενος μαθητής. 

Οφέλη: 

Επιλέγοντας να το κάνετε με αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός σας αποκτά δωρεάν προβολή σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Επιπλέον, οι μαθητές από ολόκληρη την Ευρώπη μπορούν να δουν πού 

βρίσκεται ο οργανισμός σας και να έρθουν σε επαφή μαζί σας, όπως επίσης και εάν επιθυμούν 

να έρθουν και να μάθουν στον οργανισμό σας. Επιπλέον, ο οργανισμός σας γίνεται μέρος του 

προγράμματος Erasmus + Connected Learning. 
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6.2 Μαθήματα στην πλατφόρμα Connected Learning 

Αφού δημιουργήσετε το προφίλ σας στην πλατφόρμα, όπως περιγράφεται στην 

ενότητα 6.1, μπορείτε να επιλέξετε να προχωρήσετε ένα βήμα παραπέρα, να 

καταγράψετε τα μαθήματά σας στην πλατφόρμα, χωρίς να προσθέσετε υλικό 

διδασκαλίας / μάθησης (ή οτιδήποτε άλλο). Αυτό θα επιτρέψει στους πιθανούς 

μαθητές να ανακαλύψουν τα μαθήματά σας μέσω της πλατφόρμας Connected 

Learning, ακόμη και αν η τελική μελέτη θα πραγματοποιηθεί εκτός της πλατφόρμας. 

Ξεκινάτε δημιουργώντας ένα μάθημα στην πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου του 

τίτλου, της περιγραφής, του προγράμματος σπουδών και όλων των σχετικών 

λεπτομερειών, έτσι ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν ό,τι υπάρχει στην πλατφόρμα. Στην 

περιγραφή του μαθήματος, θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβετε πληροφορίες για το 

πώς μπορούν να εγγραφούν οι εκπαιδευόμενοι (π.χ. εάν πρόκειται για διαδικτυακό 

μάθημα, παρέχετε έναν σύνδεσμο για την πλατφόρμα στην οποία φιλοξενείται το 

μάθημα. Εάν πρόκειται για μάθημα F2F, μπορείτε να συμπεριλάβετε οδηγίες σχετικά 

με την τακτική του οργανισμού σας, τη διαδικασία εγγραφής ή  μπορείτε να 

ενημερώσετε τους πιθανούς μαθητές για το πώς μπορούν να λάβουν περισσότερες 

πληροφορίες). 

Οφέλη: 

Εκτός από τα οφέλη που αποκτήθηκαν από το προηγούμενο επίπεδο, αυτό το επίπεδο 

συμμετοχής μπορεί να είναι εξαιρετικά επωφελές, καθώς επιτρέπει στους πιθανούς 

μαθητές να ανακαλύψουν τα μαθήματα που έχει να προσφέρει ο οργανισμός σας πιο 

εύκολα και καθαρά στο χάρτη. Ακόμα κι αν οι εκπαιδευόμενοι ανακατευθύνονται σε 

διαφορετική πλατφόρμα, ή ακόμα και αν μαθαίνουν F2F, ο οργανισμός σας 

εξακολουθεί να επωφελείται από δωρεάν προώθηση των μαθημάτων σας. 

 

6.3 Διδασκαλία και μάθηση μέσω της πλατφόρμας Connected Learning 

Αυτό το επίπεδο συμμετοχής μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για οργανισμούς που 

προσφέρουν δωρεάν εκπαιδεύσεις και μαθήματα (είτε F2F είτε online), όπως 

οργανώσεις νεολαίας ή άλλα ιδρύματα που προσφέρουν άτυπη εκπαίδευση. Η 

πλατφόρμα Connected Learning μπορεί να προσφέρει έναν τρόπο προώθησης των 

δωρεάν διαδικτυακών εκπαιδεύσεών σας και να συνδυάσει τα πάντα σε μια 

ολοκληρωμένη, προσιτή και ελκυστική λύση για μαθητές σε όλη την Ευρώπη. 

Οφέλη 

Η πλατφόρμα Connected Learning μπορεί να βοηθήσει τους οργανισμούς που προσφέρουν 

δωρεάν μαθήματα να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή διδασκαλία, ασχέτως αν δεν έχουν την 

εξειδίκευση ή τον προϋπολογισμό για να δημιουργήσουν τη δική τους πλατφόρμα. Προσφέρει 

μια ολοκληρωμένη, δωρεάν λύση για τη φιλοξενία του εκπαιδευτικού υλικού και όλων των 

διαδικασιών, όπως αξιολόγηση, διαπίστευση και επικύρωση (φαίνεται στα παρακάτω 

βήματα). 



 
 

11 | P a g e  
 

 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views 
only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. Submission Number: 2018-3-UK01-KA205-05994 

6.4 Αξιολόγηση μέσω της πλατφόρμας Connected Learning 
Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, η πλατφόρμα Connected Learning μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αξιολόγησης. Επιτρέποντας στους περισσότερους τύπους 

ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης, οι εγγεγραμμένοι μαθητές μπορούν να λάβουν κουίζ 

πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεις μικρής ή μεγάλης απάντησης ακόμα και ερωτήσεις 

αντιστοίχησης. 

Αυτή η δυνατότητα είναι ιδανική για εξ αποστάσεως, δωρεάν μαθήματα. 

Οφέλη 

Προσθέτοντας στην αξία ενός διαδικτυακού εργαλείου διδασκαλίας, η διαδικτυακή 

αξιολόγηση προσφέρει έναν τρόπο αξιολόγησης των μαθητών σας από απόσταση, 

επιτρέποντας στον οργανισμό σας να προσφέρει μαθήματα ακόμη και στο εξωτερικό. 

Το βίντεο εδώ εξηγεί βήμα προς βήμα, πώς να δημιουργήσετε ένα μάθημα και πώς να 

ενσωματώσετε τα κουίζ σε αυτό για τη διαδικασία αξιολόγησης. 

6.5 Διαπίστευση μέσω της πλατφόρμας Connected Learning 
 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας, ένα σήμα θα απονεμηθεί στον μαθητή. 

Ενότητα Connected Learning - badges 
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7. Εγχειρίδιο χρήστη για μαθητές 

7.1 Εγγραφή και δημιουργία προφίλ 

Για να εγγραφεί στην πλατφόρμα, ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογήσει το πρόγραμμα 

περιήγησής του https://connectedlearningmap.com/ και στην επάνω δεξιά πλευρά να κάνει κλικ 

στην καρτέλα Σύνδεση / Εγγραφή (Login/Register). Ο χρήστης θα πρέπει να εισαγάγει μια 

διεύθυνση email και έναν κωδικό πρόσβασης και να κάνει κλικ στην καρτέλα Σύνδεση (Login) (για 

να μπείτε ξανά στον ιστότοπο, επαναλάβετε τα παρακάτω βήματα και κάντε κλικ στην καρτέλα 

Σύνδεση (Login). 

Για να ολοκληρώσετε την εγγραφή, συμπληρώστε τα στοιχεία που σας ξητήθηκαν όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα. 

Και αυτό 

είναι! 
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7.2  Πλοήγηση στα μαθήματα 

 

Κάντε κλικ στην καρτέλα ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ALL COURSES) της πλατφόρμας. Θα σας μεταφέρει σε 

όλα τα διαθέσιμα μαθήματα που προσφέρει η πλατφόρμα. Στη δεξιά πλευρά της σελίδας θα δείτε 

διαφορετικές κατηγορίες όπου μπορείτε να φιλτράρετε, προκειμένου να βρείτε το μάθημα που είναι 

πιο κατάλληλο για τις ανάγκες σας. Αυτά περιλαμβάνουν: Μάθημα, κατηγορίες, Τοποθεσία, Ηλικία και 

Εκπαιδευτές. 
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Αφού επιλέξετε το μάθημα που θέλετε να παρακολουθήσετε, κάντε κλικ στην καρτέλα «Λήψη αυτού 

του μαθήματος (Take this course tab)» και ξεκινήστε το μάθημα! 
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7.3  Αναζήτηση / φιλτράρισμα του χάρτη 

 

Κάνοντας κλικ στην καρτέλα ΜΑΘΗΣΗ ΧΑΡΤΗΣ (LEARNING MAP), θα μπορείτε να δείτε έναν 

χάρτη, στον οποίο καταχωρούνται τυπικοί και μη τυπικοί (FL & NFL) μαθησιακοί χώροι, 

ευκαιρίες και πάροχοι από όλη την Ευρώπη. Αυτό θα σας βοηθήσει, να εντοπίσετε τον πάροχο 

που βρίσκεται πιο κοντά σας και έχει το μάθημα που σας ταιριάζει περισσότερο. Μπορείτε 

επίσης να χρησιμοποιήσετε το σύστημα φιλτραρίσματος για να περιορίσετε τις επιλογές σας. 

Τα φίλτρα βρίσκονται στα αριστερά της οθόνης σας και περιλαμβάνουν: Πάροχους, κατηγορίες 

μαθημάτων, τοποθεσία, γλώσσα μαθημάτων, ηλικία, τύπος, τιμή, πιστοποιημένο μάθημα. 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος θα αρχίσει να εμφανίζεται μια διαδικασία 

χαρτογράφησης που δημιουργεί μαθησιακές διαδρομές για την απόκτηση βασικών 

ικανοτήτων για νέους. 
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7.4  Διαπίστευση της συνδεδεμένης πλατφόρμας μάθησης 

Τα Open Badges είναι ψηφιακές αναπαραστάσεις επιτευγμάτων ή δεξιοτήτων που 

περιγράφουν το πλαίσιο και τα αποτελέσματα μιας μαθησιακής διαδικασίας με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια. Το σύστημα Open Badges μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εικονικό 

βιογραφικό δεξιοτήτων και προσόντων. Η πρακτική της ανάπτυξης, έκδοσης και χρήσης 

σημάτων συνδέεται με στοιχεία gamification, καθώς τα σήματα θεωρούνται κίνητρα για θετική 

συμπεριφορά και αποτελούν επιρροή για μαθησιακά εργαλεία. 

Το Open Badges είναι μια πολύ περιεκτική λύση: επιτρέπει σε οποιονδήποτε να συμμετέχει 

ενεργά στο σχεδιασμό, τη δοκιμή, την εφαρμογή και την προώθηση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων. Αυτό απαιτούν τα μεγάλα ευρωπαϊκά έγγραφα σχετικά με 

την αναγνώριση, καθώς και το Erasmus + που τονίζουν τη «διαφάνεια και την αναγνώριση 

δεξιοτήτων και προσόντων για τη διευκόλυνση της μάθησης, της απασχολησιμότητας και της 

κινητικότητας των εργαζομένων: θα δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις που προάγουν τη 

διαπερατότητα στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία πεδία καθώς και την 

απλοποίηση και ορθολογικοποίηση των εργαλείων για διαφάνεια, επικύρωση και αναγνώριση 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αυτό περιλαμβάνει την προώθηση καινοτόμων λύσεων για 

την αναγνώριση και την επικύρωση ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω άτυπης, μη τυπικής, 

ψηφιακής και ανοιχτής μάθησης »(Οριζόντιες Προτεραιότητες). 

Το Open Badge είναι μια οπτική επαληθευμένη απόδειξη επίτευξης. Έχει οπτικό μέρος (εικόνα) 

και μεταδεδομένα, τα οποία κωδικοποιούνται στην εικόνα. Κάθε ψηφιακό σήμα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα τυπικά πεδία δεδομένων, όπως: εκδότης, ημερομηνία 

έκδοσης, περιγραφή του σήματος, σύνδεσμος προς τα κριτήρια αξιολόγησης, σύνδεσμος προς 

τα αποδεικτικά στοιχεία για το τι ισχυρίζεται ο κάτοχος σήματος, σύνδεσμος προς 

συγκεκριμένο πλαίσιο επάρκειας και ετικέτες, τα οποία βάζουν ένα Open Badge σε ένα 

συγκεκριμένο πλαίσιο. Επιπλέον, η χρήση του Open Badges θα μπορούσε να γίνει ένα 

εναλλακτικό σύστημα πιστοποίησης για δεξιότητες και γνώσεις που αποκτήθηκαν σε 

διαδικτυακά, συνδυασμένα και άλλα ανεπίσημα περιβάλλοντα και συστήματα μάθησης. 

Για την Ολοκλήρωση του Connected Learning, τα σήματα θα απονεμηθούν σε κάθε μάθημα. Τα 

μαθήματα είναι: 

1. Επιχειρηματικές αρχές 

2. Μάρκετινγκ 

3. Προγραμματισμός & Προϋπολογισμός 

4. Καινοτόμος μάθηση 

5. Κοινωνικές δεξιότητες 

6. Thinking ahead 
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Για να αποκτήσει ένα σήμα Connected Learning, ο χρήστης θα πρέπει να αποκτήσει τουλάχιστον 70% 

από τις αξιολογήσεις του. 

7.4.1 Οφέλη από τα Open badges 

Τα παρακάτω είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα του Open Badges: 

1. Τα Open badges μπορούν να παρακινήσουν τους υπαλλήλους να μάθουν. 

Τα σήματα δουλεύουν δίνουν κίνητρο σε πολλά άτομα. Μόλις αποκτήσουν ένα σήμα, 

θέλουν να κερδίσουν ένα άλλο και ούτω καθεξής. 

2. Τα Open badges μπορούν να πιστοποιήσουν την εσωτερική εκπαίδευση. 

Τα Open badges είναι οπτικά ευχάριστα και ο εκπαιδευόμενος μπορεί να τα συλλέξει 

στο διαδικτυακό σακίδιο και να τα δείξει σε έναν ιστότοπο ή ένα ιστολόγιο - ή στο 

εσωτερικό προφίλ τους. 

3. Τα Open badges είναι φορητά. 

Προς το παρόν, εάν εκπαιδεύεστε σε έναν οργανισμό και μετά φύγετε για να 

συμμετάσχετε σε έναν άλλο, αφήνετε πίσω τα αρχεία ολοκλήρωσης. Ωστόσο, όταν τα 

σήματα αποκτήθηκαν μέσω αυτής της εκπαίδευσης, το άνοιγμα και ο συγκεντρωτισμός 

τους στο cloud σημαίνει ότι μπορείτε να συνεχίσετε να τα «φοράτε» όταν μετακινείτε 

στον επόμενο εργοδότη σας. 

4. Τα Open badges είναι προσανατολισμένα στην εργασία. 

Τα Open badges μπορούν να αναγνωρίσουν την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών, 

και ως εκ τούτου την απόκτηση των δεξιοτήτων. Αυτό δίνει στους εργοδότες 

εμπιστοσύνη στην ικανότητα των μαθητών να αποδίδουν στη δουλειά. 

5. Τα Open badges μπορούν να αναγνωρίσουν επίσημα την άτυπη μάθηση. 

Κατά μία έννοια, η συντριπτική πλειοψηφία της μάθησης στο χώρο εργασίας είναι 

ανεπίσημη. Οι εργαζόμενοι μαθαίνουν με όλους τους τρόπους - από την ανάγνωση 

μιας είδησης ή την παρακολούθηση ενός βίντεο κλιπ, την αναπαραγωγή με νέο 

λογισμικό μέχρι τη συνομιλία με συναδέλφους κατά τη διάρκεια του γεύματος. Τα 

σήματα μπαίνουν και αναγνωρίζουν αυτές τις δεξιότητες και τις καθιστούν επίσημες. 

Επιπλέον, τα σήματα μπορούν επίσης να κοινοποιηθούν: 

- Σε ιστολόγια, ιστότοπους, ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια (e-Portfolios) και επαγγελματικά 

δίκτυα 

- Σε αιτήσεις εργασίας 

- Σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων - Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn 

- Σε υπογραφή e-mail 
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7.4.2 Τα Badges (σήματα) της ενότητας Connected Learning  
 

Ακολουθεί η οπτική αναπαράσταση των σημάτων για τις Ενότητες του Connected Learning. Για να 

αποκτήσει ένα, ο χρήστης πρέπει να βαθμολογηθεί από 70% και πάνω κατά την αξιολόγηση του 

αντίστοιχου Module του. 

 

 

 

 

 

7. Αναφορές 
 

1. Connected Learning Proposal – Submission no: 2018-3-UK01-KA205-059942 

2. https://www.openbadges.org/ 
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