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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΤΟΥ  ΙΟ4
 

Το  ROMAN ROUTES είναι  ένα  Ευρωπαϊκό  έργο  που
συγχρηματοδοτείται  από  το  Πρόγραμμα  Erasmus Plus της
Ευρωπαϊκής  Επιτροπής ,  Βασική  Δράση  2 ,  με  στόχο  την
ανάπτυξη  και  την  επικύρωση  καινοτόμων  εκπαιδεύσεων  για
τη  βελτίωση  των  ψηφιακών  ικανοτήτων  των  ενηλίκων  της
Ευρώπης .  Η  κοινοπραξία  του  ROMAN ROUTES αποτελείται
από  8 εταίρους  προερχόμενων  από  5 Ευρωπαϊκές  χώρες
(Βέλγιο ,  Ελλάδα ,  Ιταλία ,  Βόρεια  Μακεδονία  και  Ισπανία) .
Γενικός  στόχος  του  έργου  ROMAN ROUTES είναι  να
προσφέρει  στους  νέους  την  ευκαιρία  να  ανακαλύψουν  και
να  κατανοήσουν  τις  δυνατότητες  των  Ρωμαϊκών  Δρόμων
όσον  αφορά  στην  απασχολησιμότητα  και  την  αυτο-
επιχειρηματικότητα .  Το  Πνευματικό  Προϊόν  4 ( IO4) είναι  το
τελευταίο  παραδοτέο  του  έργου  ROMAN ROUTES και
βασίστηκε  σε  δράσεις  δοκιμής  και  αποτίμησης .
Περιλαμβάνει  τις  κατευθυντήριες  γραμμές  για  τη
μελλοντική  χρήση  των  μαθημάτων  κατάρτισης  που
αναπτύχθηκαν  για  την  επιχειρηματικότητα  κατά  τη
διάρκεια  του  έργου .
Το  παρόν  έγγραφο  αποτελεί  μέρος  του  Πνευματικού
Προϊόντος  4 :  "Δοκιμή  και  Αποτίμηση"  και  συνοψίζει  τα
βασικά  ευρήματα  από  τις  πιλοτικές  εκπαιδεύσεις  που
πραγματοποιήθηκαν  από  τους  εταίρους  της  κοινοπραξίας
του  ROMAN ROUTES.
Το  ΙΟ4 του  έργου  "Al l  Routes Lead to Rome - Όλοι  οι
Δρόμοι  Οδηγούν  στη  Ρώμη"  υλοποιήθηκε  με  επιτυχία  από
τους  εταίρους  του  έργου .  Όλες  οι  ενότητες  δοκιμάστηκαν
και  ο  ελάχιστος  αριθμός  συμμετεχόντων  εκπαιδευόμενων  
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σε  αυτήν  τη  δραστηριότητα ,  έχει  ξεπεραστεί .
Η  συνολική  εντύπωση  από  τη  φάση  της  δοκιμής  και
επικύρωσης  είναι  ότι  οι  εταίροι  παρήγαγαν  μαθησιακούς
πόρους  καλής  ποιότητας ,  καθώς  διατηρούν  το  ενδιαφέρον
των  εκπαιδευόμενων ,  τα  θέματα  των  μαθημάτων  είναι
σχετικά  με  την  απόκτηση  της  απαιτούμενης  γνώσης  και
στους  συμμετέχοντες  άρεσε  το  περιεχόμενο  και  η  εύκολη
πλοήγηση  μέσω  της  πλατφόρμας  του  έργου  "Al l  Routes Lead
to Rome - Όλοι  οι  Δρόμοι  Οδηγούν  στη  Ρώμη" .  Η
παρεχόμενη  ανατροφοδότηση  από  τους  συμμετέχοντες
είναι  ιδιαιτέρως  πολύτιμη  και  θα  χρησιμοποιηθεί  ως
αναφορά  για  τη  βελτίωση  των  μαθημάτων  του  "Al l  Routes
Lead to Rome - Όλοι  οι  Δρόμοι  Οδηγούν  στη  Ρώμη" .
Χρειάζεται  να  γίνουν  κάποιες  μικρές  αλλαγές ,  κυρίως  σε
θέματα  διατύπωσης ,  παροχής  πρόσθετων  υπερσυνδέσμων
και  προσαρμογής  στις  εθνικές  γλώσσες ,  σε  περίπτωση  που
κάποιος  εταίρος  κρίνει  σκόπιμο  να  διαθέσει  το  μαθησιακό
υλικό  στη  χώρα  του .
Το  Πνευματικό  Προϊόν  4 ( IO4) ήταν  ένας  πολύ  χρήσιμος  και
αποτελεσματικός  τρόπος  για  να  ληφθούν  σχόλια  απευθείας
από  την  ομάδα-στόχο  του  έργου  και ,  σύμφωνα  με  τα
ευρήματα ,  να  γίνουν  προσαρμογές  ή  βελτιώσεις  στα
μαθήματα .  Αυτό  αναμένεται  να  έχει  θετικό  αντίκτυπο
επειδή  το  παραγόμενο  υλικό  ηλεκτρονικής  μάθησης
ελέγχθηκε  εάν  είναι  σχετικό  με  την  ομάδα  στόχο ,  εύχρηστο ,
κατανοητό ,  ενδιαφέρον  για  τους  καταρτιζόμενους  και  θα
αυξήσει  τη  μελλοντική  χρήση  των  μαθησιακών  πόρων  του
"Al l  Routes Lead to Rome - Όλοι  οι  Δρόμοι  Οδηγούν  στη
Ρώμη" .  

With the support of the Erasmus+ program of the European Union. This document and its contents reflect the views only
of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein. 



Με  βάση  τα  συγκεντρωτικά  σχόλια  που  ελήφθησαν  κατά
την  πιλοτική  δοκιμή  των  μαθημάτων ,  θα  παραχθεί  ο
Οδηγός  για  μελλοντική  κατάρτιση .  Αυτό  το  έγγραφο  θα
αναφέρεται  τόσο  σε  πρακτικές  και  οργανωτικές  πτυχές  όσο
και  σε  καθαρά  παιδαγωγικά  ζητήματα ,  όπως  οδηγίες  για
εκπαιδευτές ,  δομή  και  περιεχόμενο  των  εργαστηρίων ,
προσομοιώσεις  κ .λπ. 
Η  παρεχόμενη ,  πολύτιμη ,  ανατροφοδότηση  από  τους
συμμετέχοντες  θα  χρησιμοποιηθεί  ως  αναφορά  για  την
ενίσχυση  της  ποιότητας  των  μαθημάτων  του  έργου  "Al l
Routes Lead to Rome - Όλοι  οι  Δρόμοι  Οδηγούν  στη  Ρώμη" .
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