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Καλώς ήλθατε στο πρώτο ενημερωτικό
δελτίο του έργου DDSKILLS

Μια πρωτοβουλία της κοινοπραξίας έργου για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες και
τα παραδοτέα του έργου DDSkills.
Το έργο DDSkills, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020, στοχεύει στην ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης
για την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των επαγγελματιών φροντιστών, ώστε να μπορούν να κάνουν
καλύτερη χρήση των νέων τεχνολογιών και να υποστηρίξουν άτομα με αναπηρίες και τις οικογένειές τους
στη χρήση αυτών των τεχνολογιών.
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Τι είναι το έργο DDSkills?
Διάρκεια, στόχος και χρηματοδότηση:
•

Ιανουάριος 2020 - Δεκέμβριος 2022

•

Στόχος: ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης για ψηφιακές δεξιότητες επαγγελματιών
φροντιστών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν καλύτερα τις νέες τεχνολογίες και να
υποστηρίζουν άτομα με αναπηρίες στη χρήση τέτοιων τεχνολογιών.

•

Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τα προβλεπόμενα αποτελέσματα του έργου:
•

Ένα πολυεπιστημονικό πρόγραμμα μαθημάτων στον τομέα των τεχνολογιών αιχμής

•

Ψηφιακές εργαλειοθήκες

•

Σχέδιο πιστοποίησης

•

Πιστοποιημένοι επαγγελματίες

Περισσότερα για το έργο DDSkills: #DDSkills

Ενημερώσεις έργου:
2η Διακρατική Συνάντηση Έργου
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Στις 3 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε

τεχνολογιών στον Τομέα Υγείας και

διαδικτυακά η 2η Διακρατική Συνάντηση

Κοινωνικής Φροντίδας

Έργου στο πλαίσιο του προγράμματος

Έξι συνεργάτες από το DDSkills Project

DDSkills. Με την ευκαιρία αυτή, οι εταίροι

έχουν αναπτύξει μια έκθεση, με στόχο να

του έργου παρουσίασαν το έργο και τα
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πρώτους δέκα μήνες του έργου και

μαθημάτων που σχετίζονται με τις ψηφιακές

συζήτησαν περαιτέρω τα επόμενα βήματα.

δεξιότητες για τους Τομείς Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικής Φροντίδας στην Ιταλία, την
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νέων

διαθεσιμότητα,
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τα
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Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την
Ιρλανδία και τη Λιθουανία. Αυτή η αναφορά
είναι το πρώτο βήμα στο έργο DDSkills για
την ενίσχυση των μονάδων του έργου Care
V.E.T. Διαβάστε περισσότερα
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DDSkills. Οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να
παρουσιάσουν

τους

αντίστοιχους

οργανισμούς τους και να συζητήσουν τις
δραστηριότητες του έργου, τα καθήκοντα και
τις ευθύνες κάθε εταίρου.

DDSkills και τους κύριους στόχους του
διατίθενται στα αγγλικά στον ιστότοπο του
έργου. Διαβάστε περισσότερα

