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DDSkills Συνάντηση για το Έργο: 2η Διακρατική Συνάντηση για το Έργο
Την 3η Νοεμβρίου, ο συντονιστής του έργου, ‘Το Εργαστήρι’, φιλοξένησε διαδικτυακά τη 2η Διακρατική
Συνάντηση Έργου στα πλαίσια του έργου DDSkills.
Η συνάντηση συγκέντρωσε τους εταίρους του έργου DDSkills για να παρουσιάσει την πρόοδο και τα
αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά τους πρώτους δέκα μήνες του έργου. Αυτή η συνάντηση ήταν
επίσης μια ευκαιρία για να συζητηθούν τα επόμενα βήματα του έργου.
Το έργο DDSkills στοχεύει στην ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης για την ενίσχυση των ψηφιακών
ικανοτήτων των επαγγελματιών φροντιστών, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν καλύτερη χρήση των νέων
τεχνολογιών και να υποστηρίξουν τα άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους στη χρήση αυτών των
τεχνολογιών.

Η συνάντηση ξεκίνησε με μήνυμα καλωσορίσματος από τον συντονιστή του έργου, ‘το Εργαστήρι’, ο
οποίος παρουσίασε το ημερήσιο πρόγραμμα και τους στόχους της συνάντησης. Ακολούθησε η
παρουσίαση της έκθεσης για τις υπάρχουσες πρακτικές σχετικές με μαθήματα νέων τεχνολογιών στους
τομείς υγείας και κοινωνικής μέριμνας, που προετοίμασε η FONDAZIONE SANTA LUCIA (FSL, Ιταλία).
Αυτή η έκθεση, μέρος των παραδοτέων που προβλέπονται στο πακέτο εργασίας (ΠΕ) 3, παρουσιάζει μια
μελέτη σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τα χαρακτηριστικά και τη ζήτηση μαθημάτων που σχετίζονται με
ψηφιακές δεξιότητες για τους τομείς υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε έξι χώρες: Ιταλία, Ελλάδα,
Κύπρος, Γερμανία, Ιρλανδία και Λιθουανία. Επιπλέον, αντιπροσωπεύει το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη
της διδακτέας ύλης του έργου DDSkills.
Ο Οργανισμός M.M.C MANAGEMENT CENTER LIMITED (MMC, Κύπρος), παρείχε μια ανασκόπηση της
κατάστασης του πακέτου εργασίας (ΠΕ) 4 «Προγραμματισμός του προγράμματος μαθήματων και
ανάπτυξη μαθημάτων». Οι εταίροι που είναι υπεύθυνοι για αυτό το ΠΕ εργάστηκαν στην αναθεώρηση
του εκπαιδευτικού υλικού του έργου CareV.E.T., επιτυγχάνοντας μια αξιοσημείωτη πρόοδο που θα
αναπτυχθεί περαιτέρω τους επόμενους μήνες. Το έργο CareV.E.T είναι το προκάτοχο έργο του DDSkills,
το οποίο έθεσε τα θεμέλια για πολλές από τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο
στο DDSKills. Ο κύριος στόχος αυτού του ΠΕ είναι να σχεδιάσει ένα πρόγραμμα μαθημάτων και να
παραδώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα προσφέρει ευκαιρίες μάθησης, υψηλής ποιότητας,
σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες των τομέων υγείας και φροντίδας.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η στρατηγική επικοινωνίας και ανάπτυξης που
αναπτύχθηκε από τους οργανισμούς ‘EASPD’ και ‘Social Employers’ καθώς και οι προηγούμενες
δραστηριότητες διάδοσής τους. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε το σχέδιο διάδοσης μελλοντικών προόδων
του έργου και παραδοτέων.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με οδηγίες για τη διαχείριση του έργου και με μια ανοιχτή συζήτηση για
πρωτοβουλίες οι οποίες θα βοηθήσουν στην συνέχιση και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των
εταίρων.
Για να μάθετέ περισσότερα σχετικά με το έργο DDSkills και την 2η συνάντηση των εταίρων του έργου,
πατήστε εδώ.
Το έργο DDSkills χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

