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ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ ΣΤΟ 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΔΕΛΤΙΟ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “APPHOP”! 
 
Θα μάθετε περισσότερα για: 

 Την πρόοδο των εταίρων σχετικά με 

το έργο APPHOP  

 Την δεύτερη Διακρατική Συνάντηση 

Εταίρων 

 Τα αποτελέσματα του έργου 
 

ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ; 
 

Το πρώτο μέρος του έργου APPHOP δημιουργεί 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο για τους πόρους IO1 

και IO2. 

Το πρώτο πνευματικό προϊόν περιλαμβάνεται από 

15 ψηφιακούς εκπαιδευτικούς πόρους που 

αφορούν 3 περιοχές ικανοτήτων που 

προσδιορίζονται στο πλαίσιο EntreComp. 

Το δεύτερο πνευματικό προϊόν είναι ένα 

πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης που θα 

επιτρέψει και θα στηρίξει το CPD των 

εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων για να 

αναπτύξουν τους δικούς τους ψηφιακούς πόρους. 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ #2  
Φεβρουάριος 2020 

ΤΙ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΝΑ ΓΙΝΕΙ; 

 

Κατά τους προσεχείς μήνες, η ομάδα σχεδιάζει: 

• να συνεχίσει τις εργασίες για την 

ανάπτυξη των Πνευματικών Προϊόντων 

του Προγράμματος 

• να δημιουργήσει ένα δυναμικό, 

ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον που 

θα παρέχει άμεση πρόσβαση σε όλους 

τους παραγόμενους πόρους. 

• να ξανασυναντηθεί στις 10 Αυγούστου 

στην Αθήνα, για να συζητήσει τα 

επόμενα βήματα του έργου. 
 

 
 

ΕΡΓΟ APPHOP 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 
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2η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ 
ΒΡΕΙΤΕ; 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ, 
ΙΣΠΑΝΙΑ 

Οι εταίροι του έργου APPHOP συναντήθηκαν για τη 

δεύτερη Διακρατική Συνάντηση Εταίρων στις 20 

Φεβρουαρίου 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ 

Η δεύτερη Διακρατική Συνάντηση του έργου APPHOP 

διοργανώθηκε από τον ισπανικό εταίρο - JAITEK. 

Η JAITEK - είναι μια εταιρεία που εδρεύει στη Μαδρίτη 

(Ισπανία). Η εταιρεία παρέχει συμβουλές, υλοποιεί και 

επικυρώνει τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. 

Επίσης συμμετέχει στην ανάπτυξη προγραμμάτων και 

εκπαιδευτικού υλικού, σχεδιασμού ιστοσελίδων, 

ηλεκτρονικής μάθησης, λύσεων ηλεκτρονικού επιχειρείν, 

χρησιμοποιώντας την πιο καινοτόμο διαχείριση 

εκπαιδευτικών βάσεων δεδομένων και χρήση 

διαδραστικών πινάκων. 

Κύρια αποστολή του οργανισμού δεν είναι μόνο η 

τεχνολογία αλλά και η μεθοδολογία που πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί για να καταστεί η τεχνολογία 

πραγματικά αποτελεσματική στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. 

 
 

Η δεύτερη συνάντηση εργασίας 

ξεκίνησε με μια σύντομη ανασκόπηση 

του έργου - πνευματικά προϊόντα, 

στόχοι, χρονοδιάγραμμα και γενική 

πρόοδος. 

Η συνάντηση ήταν γεμάτη με 

συζητήσεις σχετικά με τους πόρους 

που ανέπτυξε η εταιρική σχέση 

APPHOP τους προηγούμενους μήνες. 
Πρώτα οι εταίροι παρουσίασαν ένα 

προσχέδιο για την ανάπτυξη ψηφιακών 

πόρων επιχειρηματικότητας που 

περιλαμβάνονται στο IO1 του έργου. 

Στη συνέχεια, οι εταίροι ανέλυσαν και 

συζήτησαν ένα πρόγραμμα 

ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης. Στη 

συνέχεια, οι εταίροι συζήτησαν και 

συμφώνησαν για τη λειτουργικότητα 

της πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

μάθησης. 
Επιπλέον, η κοινοπραξία συζήτησε 

θέματα διοίκησης, τεχνικά και 

διαχειριστικά αντικείμενα του έργου. Η 

συνάντηση ολοκληρώθηκε με σαφή 

κατανομή καθηκόντων μεταξύ των 

εταίρων και θέσπιση προθεσμιών για 

τους προσεχείς μήνες. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

www.apphopproject.eu 
και τη σελίδα μας στο Facebook: 

https://www.facebook.com/Ap

pHopProject/ 


