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Οι εταίροι του έργου Slow Learning
είναι υπερήφανοι που
ανακοινώνουν τις επερχόμενες
εκδηλώσεις κατάρτισης για τους
καθηγητές πληροφορικής για
ηλικιωμένους που θα υλοποιηθούν
τις επόμενες δύο εβδομάδες! Οι
εταίροι ξεπέρασαν με επιτυχία την
τρέχουσα επιδημική κατάσταση
και προετοίμασαν υβριδικές
εκδόσεις των εκπαιδεύσεων
πληροφορικής που θα
εφαρμοστούν σε όλες τις χώρες
εταίρους. Κάθε οργανισμός
προσκάλεσε 20 καθηγητές
πληροφορικής ή μέντορες που θα
συμμετάσχουν στην κατάρτιση,
επομένως σύντομα θα έχουμε 80
εξειδικευμένους μέντορες για τη
διδασκαλία δεξιοτήτων
πληροφορικής για ηλικιωμένους!
Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι
διαθέσιμο (δωρεάν!) στην
ιστοσελίδα του έργου μας,
συμπεριλαμβανομένης της
πλατφόρμας e-learning.

Οι ενημερωτικές 

εκδηλώσεις που έρχονται!

Εταίροι του Έργου είναι το Ljudska Univerza Ptuj από τη Σλοβενία, το SOSU από τη Δανία, η p-consulting.gr από την Ελλάδα, το CDEA
και ο Estrategia y Organización SA από την Ισπανία.

Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί 
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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Σας ενημερώνουμε επίσης για τις
ενημερωτικές εκδηλώσεις που
διοργανώνονται σε όλες τις χώρες των
εταίρων. Επιθυμία μας είναι να
ενημερώσουμε το ενδιαφερόμενο κοινό
και τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη
χρηστικότητα του εκπαιδευτικού
προγράμματος Slow Learning και επίσης να
προσκαλέσουμε όσο το δυνατόν
περισσότερους ηλικιωμένους να
συμμετάσχουν στις μελλοντικές
εκπαιδευτικές εκδηλώσεις μας, όπου
εξειδικευμένοι εκπαιδευτές της SL θα τους
προετοιμάσουν για την ψηφιακή εποχή με
τον πιο καινοτόμο και διασκεδαστικό
τρόπο!

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα μας και 
ελάτε μαζί μας τώρα!

• Καλύτερη κατανόηση των προσδοκιών και
των αναγκών των ηλικιωμένων σε
περιβάλλοντα μάθησης, με έμφαση στην
κατάρτιση στον τομέα της πληροφορικής.

• Βελτιωμένη γνώση & χρήση παιδαγωγικών
εργαλείων, νέων τεχνολογιών στην
εκπαίδευση των ηλικιωμένων

• Ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των
εταίρων

• Δημιουργία των βασικών θεωρητικών
βάσεων για την εφαρμογή της εκπαίδευσης
της πληροφορικής σε ηλικιωμένους

• Γνωρίστε τους ηλικιωμένους ως μια
εξαιρετικά ποικιλόμορφη ομάδα ενήλικων
εκπαιδευομένων για τους οποίους η
εκπαίδευση οργανώνεται σύμφωνα με τις
ανάγκες τους.

Κύριοι στόχοι

Το έργο θα έχει αντίκτυπο στην εκπαίδευση των
ηλικιωμένων στην πληροφορική αναπτύσσοντας ένα
καινοτόμο επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευτή
πληροφορικής των ηλικιωμένων με βάση μια
συλλογή των πιο καινοτόμων και επιτυχημένων
πρακτικών, μεθοδολογιών και εργαλείων από
ευρωπαϊκή σκοπιά.

https://slowlearning.eu/

Οι εκπαιδεύσεις θα 
πραγματοποιηθούν ως εξής.
• Σλοβενία: 26. and 27. 1. 2022
• Δανία: 24.01. & 9.02.2022
• Ελλάδα: 07-11.02.2022
• Ισπανία: 19. and 26. 1. 2022

Η κατάρτιση θα 
πραγματοποιηθεί σε υβριδική 
μορφή, χρησιμοποιώντας την 
πλατφόρμα e-learning που έχει 
σχεδιαστεί ειδικά για το έργο 
Slow Learning!

https://www.lu-ptuj.si/
https://www.sosuoj.dk/
https://www.eosa.com/
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https://www.lu-ptuj.si/
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